
POŻYCZKI OBROTOWE DLA MIKRO, 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Sprawdź, jak otrzymać wsparcie finansowe dzięki  
Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju

Firmy prowadzące działalność 
na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego mogą otrzymać 
wsparcie na bieżące wydatki 
w wysokości do 200 000 zł. Twoja 
firma też może liczyć na taką pomoc! 

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, 
prędzej czy później staje przed sytuacją, w której 
firmie przydałby się zastrzyk dodatkowej gotówki. 
Niektórym potrzebna jest ona, by w ogóle ruszyć 
z biznesem, innym przydaje się gdy chcą rozszerzyć 
zakres swojej działalności, a jeszcze innym, gdy 
pojawiają się problemy z płynnością finansową. 
Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być pożyczka 
obrotowa.

Dzięki pomocy KPFR na takie wsparcie mogą 
liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy 
planują przedsięwzięcia związane z bieżącym 
funkcjonowaniem firmy. Pożyczkę w wysokości 
nawet 200 000 zł można przeznaczyć m.in. na zakup 
surowców i towarów handlowych, ubezpieczenie 
mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty 
wynajmu, bieżącej obsługi prawnej i księgowej, 
koszty wynagrodzeń czy koszty obsługi biura: opła-
ty za telefon, prąd i licencje.

Pożyczek obrotowych, we współpracy z KPFR, 
udziela Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczko-
wy sp. z o.o. Zanim jednak skontaktujemy się 
z konsultantami tej instytucji, powinniśmy sprecy-
zować nasz plan inwestycyjny. Warto odpowiedzieć 
sobie na szereg pytań, np. na jaki cel potrzebuje-
my pieniędzy, jaka kwota jest niezbędna i w jaki 
sposób możemy zabezpieczyć pożyczkę. Im więcej 
zbierzemy informacji nt. planowanego przedsię-
wzięcia, tym łatwiej będzie dopasować pożyczkę 
do naszych potrzeb i możliwości.
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Pożyczki obrotowe 
dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw z województwa 
kujawsko-pomorskiego

•  do 200 tys. zł 
•  oprocentowanie: 3,45-3,85% 
• karencja: do 3 miesięcy
• okres spłaty: do 3 lat

By ubiegać się o pożyczkę należy złożyć wniosek 
z niezbędnymi dokumentami w jednym z biur KPFP. 
Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.
kpfp.org.pl. Analiza wniosku przeprowadzana jest 
bardzo sprawnie. Przedsiębiorca nie czeka długo 
na informację, czy pożyczka zostanie udzielona. 
Jeśli zapadła pozytywna decyzja, podpisywana jest 
umowa.

Pożyczka wypłacana jest przedsiębiorcy w tran-
szach lub jednorazowo. Pełna kwota pożyczki musi 
zostać przeznaczona na cele zgodne z umową - by 
rozliczyć pożyczkę przedstawiamy oryginały faktur/
rachunków lub innych dokumentów potwierdza-
jących dokonanie zakupów. Okres spłaty pożyczki 
obrotowej można rozłożyć nawet do 3 lat.

Masz pytania? Skontaktuj się z jednym z biur 
KPFP - dane kontaktowe oraz regulamin udziela-
nia pożyczek dostępny jest na stronie kpfp.org.pl. 
Wszystkie informacje uzyskasz również w siedzibie 
KPFR w Toruniu, przy ul. Przedzamcze 8, pod nr 
tel. 56 475 63 00 lub za pośrednictwem formularza 
na stronie www.kpfr.pl.

www.kpfr.pl
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OBAWA
ZWOLNIEŃ?

DZIŚ JUŻ SIĘ O TO 
NIE MARTWIMY

DZIĘKI WSPARCIU 

DAREK POPRAWIŁ  

PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ 

W SWOJEJ RESTAURACJI


