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Odnawialne Źródła Energii

Menadżer środków

Unijne pożyczki na
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▪ Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, organy władzy, 
administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne, organizacje 
pozarządowe

▪ Odbiorcy Ostateczni muszą mieć siedzibę lub oddział i prowadzić działalność 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

▪ Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dla kogo?
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▪ Wartość pożyczki: do 5 000 000 zł

▪ Maksymalny okres spłaty: 120 miesięcy

▪ Możliwa karencja: do 24 miesięcy

▪ Oprocentowanie poniżej 1%

Podstawowe parametry
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▪ Oprocentowanie pożyczki: 0,99%

▪ Pożyczka posiadająca bardzo dobre zabezpieczenie: 0,5%

▪ W przypadku budowy biogazowni, w których wykorzystywane surowce 
są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca 
wytwarzania energii: 0,69%

Oprocentowanie
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▪ Budowa lub modernizacja instalacji (z wyłączeniem mikroinstalacji) służących 
do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pochodzącej 
z OZE, wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

▪ Instalacje o maksymalnej mocy znamionowej: 
▪ do 1 MWe (biogaz) 
▪ do 2 MWe (energia słoneczna)
▪ do 5MWe (energia wodna i biomasa)

▪ Budowa lub przebudowa instalacji służących do/na służące do produkcji 
biokomponentów i biopaliw wyłącznie drugiej lub trzeciej generacji 
(a także najnowszej dostępnej)

Kwalifikowalne inwestycje
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▪ Finansowane będą przedsięwzięcia zgodne z programami ochrony powietrza oraz 
planami działań krótkoterminowych  w celu promowania zgodności z wymogami 
dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy 
(Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2008 r., str. 1)

▪ Preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane 
lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,

▪ Nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno inne niż drewno 
energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 ze zm.)

▪ Nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem

Biogazownie
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Wsparcia nie uzyskają inwestycje polegające 
na budowie/ przebudowie instalacji do produkcji, 

przetwarzania, magazynowania i przesyłu

energii pochodzącej z wiatru

Kwalifikowalne inwestycje
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▪ Pieniądze dostępne w określonym, przewidywalnym czasie.
▪ Cel: inwestycyjny/rozwojowy lub obrotowy, zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy.
▪ Rozliczenie pożyczki fakturami.
▪ Brak wymagań co do okresu trwałości inwestycji.
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Na co można wziąć pożyczkę w KPFP?www.kpfp.org.pl

Dowolny cel związany 
z uruchomieniem działalności 

gospodarczej

Adaptację pomieszczeń 
wykorzystywanych 

w działalności

Zwiększenie zdolności 
produkcyjnych/usługowych

Przechodzenie na nowe 

rynki

Innowacje produktowe, 
organizacyjne, 
marketingowe

Inwestycje w obszarze 
inteligentnych specjalizacji 
województwa kujawsko-

pomorskiego

Unowocześnienie 
wyposażenia 

przedsiębiorstwa

Ekoinwestycje
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Menadżerowie środków w ramach RPO WK-P
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RPORPOPożyczka na założenie firmy – do 50 tys. zł

Mała Inwestycyjna – do 300 tys. zł

Duża Inwestycyjna - do 1 mln zł

Mikropożyczka – do 100 tys. zł

Pożyczki KPFP



Na Zmianę Modelu Biznesowego – do 1 mln. zł

Inwestycyjna – Nieruchomości – do 1 mln. zł

Obrotowa – do 500 tys. zł

www.kpfp.org.pl

Pożyczki KPFP
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Mała inwestycyjna – do 300 tys. zł

Duża inwestycyjna – do 1mln zł

Menadżer:



▪ Okres spłaty: do 7 lat

▪ Do 50% pożyczki można przeznaczyć na cele 
obrotowe związane z inwestycją.

MAŁA INWESTYCYJNA
dla mikro i małych firm

DUŻA INWESTYCYJNA
dla mikro, małych i średnich firm

do 300 tys. zł

do 1 mln zł

www.kpfp.org.pl



▪ Oprocentowanie preferencyjne: 0,87% - 2,87%

➢ dla inwestycji w obszarze inteligentnych 
specjalizacji, ekoinnowacji i przyczyniających się 
do powstania nowych miejsc pracy

MAŁA INWESTYCYJNA
dla mikro i małych firm

DUŻA INWESTYCYJNA
dla mikro, małych i średnich firm

do 300 tys. zł

do 1 mln zł

www.kpfp.org.pl
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RPO
Mikropożyczka – do 100 tys. zł

Na Zmianę Modelu Biznesowego
do 1 mln. zł

Menadżer:



▪ Na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa; 
zwiększenie zdolności produkcyjnych /usługowych; 
przechodzenie na nowe rynki produktowe

▪ Okres spłaty: do 5 lat 
/w ramach preferencji: wydłużenie okresu spłaty i karencji 
w spłacie kapitału/

▪ Do 50% pożyczki można przeznaczyć na cele obrotowe 
związane z inwestycją.

MIKROPOŻYCZKA

dla mikroprzedsiębiorców
działających do 5 lat

do 100 tys. zł



▪ Oprocentowanie preferencyjne: 0,94% - 1,87%

➢ inwestycje w firmy działające do 3 lat

➢ inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji 
woj. kujawsko-pomorskiego

MIKROPOŻYCZKA

dla mikroprzedsiębiorców
działających do 5 lat



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

▪ Umiędzynarodowienie 
prowadzonej działalności 
gospodarczej

▪ Zastosowanie technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
w firmie



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

▪ Kwota pożyczki: 100 tys. zł – 1 mln zł

▪ Oprocentowanie preferencyjne: 0,94% - 1,87%

➢ projekty do 500 tys. zł

➢ inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji 

województwa kujawsko-pomorskiego

▪ Okres spłaty: do 7 lat



INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚCI

kwota pożyczki: 1 mln zł

okres spłaty:  do 500 tys. zł – do 5 lat

pożyczka powyżej 500 tys. zł – do 7 lat

CEL: 

Wzmocnienie pozycji 

konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa, m.in. 

możliwość finansowania zakupu 

gruntów zabudowanych 

niezabudowanych 
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POŻYCZKA OBROTOWA

oprocentowanie: od 2,47% do 2,87%

kwota pożyczki: do 500 tys. zł

okres spłaty: do 3 lat

www.kpfp.org.pl



kwota pożyczki: do 50 tys.

okres spłaty: do 5 lat

POŻYCZKA NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

www.kpfp.org.pl



Biura/punkty KPFP:
▪ Toruń, ul. Sienkiewicza 38

kom. 737 722 106, tel. 56 475 62 95

▪ Bydgoszcz, ul. Gimnazjalna 2A
kom. 572 572 029, tel. 52 349 30 17

▪ Włocławek, ul. Bechiego 2
kom. 572 572 026, tel. 54 231 55 79

▪ Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36
kom. 572 572 027, tel. 56 461 20 72

▪ Inowrocław, ul. Dubienka 2
tel. 52 357 62 15
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▪ Brodnica ▪ Świecie

INOWROCŁAW


