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Województwo Kujawsko-Pomorskie – 92,79% 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – 7,21% 

 

KPFP sp. z o.o. - instytucja niekomercyjna  

powołana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 



Projekty pożyczkowe 
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 Sektorowy Program Operacyjny  
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw  

    Pożyczki dla przedsiębiorców 
 

 Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

    Pożyczki dla przedsiębiorców 

 

Ponad  

80 mln zł  

Ponad  

500 przedsiębiorców 



Projekty pożyczkowe 
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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

    Pożyczki dla przedsiębiorczych 



 do 50 tysięcy 

 0,5% w skali roku 

 maksymalny okres spłaty 

5 lat 

 brak opłat i prowizji 

 karencja w spłacie rat  

kapitałowych do 6 miesięcy 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Dla kogo? 
 

 Osoby mieszkające  

w województwie  

kujawsko-pomorskim 

 

 Osoby, które na 12 miesięcy  

przed przystąpieniem do projektu  

nie miały zarejestrowanej  

działalności gospodarczej 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Na co?  

Dowolny cel związany z 
uruchomieniem firmy, np. 
 

 zakup maszyn, urządzeń, 

samochodów (środków trwałych) 

 przebudowę, modernizację  

i adaptację środków trwałych 

 zakup towaru 

 zakup wartości niematerialnych  

i prawnych (licencji itp.) 

 … 

 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Na co?  

UWAGA:  
na tzw., wydatki bieżące np.  
• czynsz za wynajem pomieszczeń 
• ZUS 
• wynagrodzenia  

 

– nie możesz przeznaczyć więcej 

niż 20% otrzymanej kwoty (przy 50 

000 to 10 tys zł). 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Co zrobić,  
żeby ubiegać się o pożyczkę ? 
 

 wniosek, biznes plan 

 oświadczenie majątkowe  
wnioskodawcy i poręczyciela 

 kopia dowodu osobistego 

 oświadczenie dot. zobowiązań  
wobec ZUS i US 

 oipinia z banku – rachunek bieżący 

 formularz informacji przedstawianych  
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Zabezpieczenia 

Każdorazowo weksel in blanco  

oraz opcjonalnie: 

 poręczenia osób fizycznych 

 poręczenie przez fundusz poręczeń  

   kredytowych 

 zastaw rejestrowy 

 hipoteka 

 inne zgodne z Kodeksem Cywilnym 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Jak dostajesz pieniądze? 

Pożyczka jest realizowana  

w formie przelewu: 
 

• na rachunek sprzedającego wskazany 

w dokumencie sprzedaży 
 

• na Twój rachunek w formie 

refundacji poniesionych kosztów. 

 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Gdzie złożyć dokumenty? 

Włocławek, ul. Bechiego 2 

tel. 54 231 55 79 

 

Toruń, ul. Sienkiewicza 38 

tel. 56 475 62 95 

Projekt „Pożyczki dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Dane kontaktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Włocławek, ul. Bechiego 2, pok.13, tel. 54 231 55 79 
 
 Toruń, ul. Sienkiewicza 38, tel. 56 475 62 95 
 
 Bydgoszcz, ul. Gimnazjalna 2a, tel. 52 349 30 17 
 
 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32/36, tel. 56 461 20 72 
 

 

www.kpfp.org.pl 
 
 

www.kpfp.org.pl 


