
Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa są bazą 
rozwoju gospodarczego 

w naszym regionie. Oferta 
Kujawsko-Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju 
i współpracujących z nim 
partnerów to propozycja 

skrojona na miarę potrzeb 
dynamicznych firm, 

które chcą inwestować 
w nowoczesne rozwiązania 

- mówi marszałek województwa  
Piotr Całbecki 

POŻYCZKI INWESTYCYJNE DLA MIKRO, 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Prowadzisz rozwojowy biznes i myślisz o poszerzeniu skali swojej  
działalności, ale brakuje Ci na to środków? Właśnie z myślą o takich 

przedsiębiorcach KPFR przygotował ofertę pożyczek inwestycyjnych.

Pożyczki inwestycyjne skierowane są do firm, które 
planują m.in. zakup maszyn i urządzeń, nowego 
wyposażenia i pojazdów a także remonty i adapta-
cje budynków. Od początku roku z takiej pomocy 
skorzystało już 140 przedsiębiorców z naszego 
regionu. Wśród nich znalazło się m.in. PW Danstal.

- Dzięki pożyczkom unijnym poczyniliśmy inwe-
stycje, zwiększyliśmy zdolności produkcyjne i posze-
rzyliśmy działalność firmy. Dotacja to długi proces 
i skomplikowana dokumentacja, a atutem pożyczki 
jest to, że wspiera normalne biznesowe działania 
i inwestycje. Warunki unijnych pożyczek są napraw-
dę atrakcyjne - dla nas pożyczka to szybko dostępne 
pieniądze. Znaczenie ma także otwarte podejście 
do klienta podmiotów udzielających wsparcia, które 
nastawione są na porozumienie - dodaje Danuta 
Okrucińska, właścicielka firmy, która otrzymała 
pożyczkę w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożycz-
kowym sp. z o.o.

www.kpfr.pl

Pożyczki inwestycyjne dla mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw z województwa 

kujawsko-pomorskiego

•  do 2 mln zł 
•  oprocentowanie: 0,85-2,85% 
• karencja: do 3 miesięcy
• okres spłaty: do 7 lat
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KPFR współpracuje z czterema jednost-
kami, które udzielają pożyczek inwestycyj-
nych: Kujawsko-Pomorskim Funduszem 
Pożyczkowym Sp. z o.o., Konsorcjum Banków 
Spółdzielczych, Konsorcjum ECDF SA i Mega 
Sonic SA oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości.  
By ubiegać się o wsparcie należy złożyć wniosek 
w jednym z biur powyższych instytucji. Wzory doku-
mentów dostępne są na stronie Funduszu i poszcze-
gólnych podmiotów finansowych.

- Proces starania się o unijną pożyczkę 
wspominam pozytywnie. Załatwienie wszyst-
kich formalności przebiegało bardzo spraw-

nie. Jeśli pojawiały się jakieś problemy czy 
pytania, związane np. z rozliczeniem faktur, 
to zawsze do dyspozycji był dla mnie jeden 
z pracowników - nazwałbym go swoim opiekunem  
- z którym załatwiałem takie sprawy. Zawsze 
mogłem liczyć na pomoc - wspomina Robert 
Wróbel, właściciel Pizzerii Rodzinnej Pizza&Grill, 
klient KPFP sp. z o.o.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi Instytu-
cjami Finansowymi. Wszystkie informacje uzyskasz 
również w siedzibie KPFR w Toruniu, przy ul. Przed-
zamcze 8, pod nr tel. 56 475 63 00 lub za pośrednic-
twem formularza na stronie www.kpfr.pl.
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