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Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza 
 

POŻYCZKI NA START I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

    

www.jeremie.com.pl 
Aktualizacja na dzień 15.12.2015 r. 

INSTYTUCJA OFERTA WARUNKI SPŁATY START ROZWÓJ 

K R E D Y T Y   I   P O Ż Y C Z K I 

 

Bank Spółdzielczy w Czersku 

      
ul. Dr. Zielińskiego 4 

89-650 Czersk 

tel.: 52 395 37 55 

tel./fax: 52 395 37 62 

info@bsczersk.pl 

www.bsczersk.pl 

 

Oddział Banku w Karsinie 

ul. Długa 50 

83-440 Karsin 

tel.: 58 680 18 84 

fax: 58 680 18 80 

 

Filia Banku w Chojnicach 

ul. Mickiewicza 5 

89-600 Chojnice 

tel./fax: 52 395 05 00 

 

Filia Banku w Gdańsku 

ul. Opata Jacka Rybińskiego 7/1 

80-320 Gdańsk 

tel.: 58 340 45 86 

fax: 58 340 45 96 

 

 

O kredyt mogą ubiegać się: 

 osoby prowadzące mikro lub małe 
przedsiębiorstwa  

 przedsiębiorcy realizujący swoje inwestycje 
na terenie województwa pomorskiego  

 przedsiębiorcy, którzy niedawno rozpoczęli 
swoją działalność i nie posiadają długiej 
historii kredytowej 

 

Kredyt może być przeznaczony na: 

 finansowanie inwestycji polegających m.in. 
na zakupie, budowie lub modernizacji 
obiektów produkcyjnych, usługowych lub 
handlowych  

 wyposażenie przedsiębiorstwa w maszyny, 
urządzenia  

 zakup środków transportu  

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych  

 tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy  

 realizowanie innych celów gospodarczych 
przyczyniających się do rozwoju 
przedsiębiorstwa 

 

 

Warunki udzielenia kredytu: 

 minimalna kwota kredytu 1 000,00 zł  

 maksymalna kwota kredytu 100 000,00 zł  

 stałe oprocentowanie w skali roku 1% 

 5-letni okres kredytowania 

 możliwość karencji w spłacie kapitału 

maksymalnie do 6 miesięcy 

 brak prowizji za czynności związane z 

udzieleniem i obsługą kredytu 

 brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu 

 

TAK 

 

TAK 

http://www.jeremie.com.pl/
mailto:info@bsczersk.pl
http://www.bsczersk.pl/
http://www.jeremie.com.pl/
http://www.bsczersk.pl/
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Black Rose Finance Sp. z o.o. 

      
ul. Konstancińska 2 

02-942 Warszawa 

tel.: 22 395 50 45 

brf@brf.pl 

www.brf.pl 

 

Oddział w Gdyni 

ul. Waszyngtona 34/36 

81-342 Gdynia 
 

Mateusz Ścisło 

Menadżer ds. JEREMIE 

tel.: 692 877 799 
mateusz.scislo@brf.pl 

 

 

Pożyczka może być udzielona na:  

- finansowanie inwestycji polegających m.in. 

na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów 

produkcyjnych, usługowych, handlowych 

- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy 

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 

lub technologicznych 

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, 

aparaty w tym także zakup środków transportu 

bezpośrednio związanych z celem realizowanego 

przedsięwzięcia 

- inne cele gospodarcze przyczyniające się 

do rozwoju MŚP 
 

 dla firm prowadzących działalność gospodarczą  

na terenie województw pomorskiego 

 dla mikro i małych przedsiębiorstw 

 dla firm od pierwszego dnia funkcjonowania 

 

 

Warunki pożyczki 

 maksymalna kwota pożyczki: 40 000 zł 

 okres: do 36 miesięcy 

 możliwa karencja w spłacie kapitału  

do 6 miesięcy 

 minimalny wkład własny: 10% wartości 

inwestycji 

 oprocentowanie: 1% w skali roku 

 

 

TAK 

 

TAK 

 

Kaszubski Fundusz 

Przedsiębiorczości S.A. 

      
ul. Mściwoja II 28A 

83-300 Kartuzy 

tel.: 58 746 34 94 

fax: 58 746 35 11 

biuro@kaszubski-fundusz.pl 
www.kaszubski-fundusz.pl 

 

 

Pożyczka może być udzielona na:  

 Finansowanie inwestycji polegających na m.in 
zakupie, budowie lub modernizacji obiektów: 
produkcyjnych, usługowych, handlowych. 

 Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, 
aparaty w tym także zakup środków transportu 
bezpośrednio związanych z celem realizowanego 
przedsięwzięcia 

 Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych. 

 Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy. 
 

 

Warunki pożyczki 

 pożyczka w kwocie do 30 000 zł 

 pożyczka udzielona na okres nie dłuższy 

niż 3 lata (36 miesięcy) 

 oprocentowanie: 1 %  

 karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy 

  brak prowizji za udzielenie pożyczki czy 

udzielenie konsultacji / porady oraz pomocy 

jak wypełnić wnioski 

 

 

TAK 

 

TAK 

 

Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości 

      
ul. Monte Cassino 32 (pokój 9) 

70-466 Szczecin 

tel.: 91 312 92 44 

fax: 91 312 92 02 

pfp@pfp.com.pl 

www.pfp.com.pl 

 

 

 

 

Kto może otrzymać pożyczkę? 

 zatrudniający do 50 pracowników 

 działający co najmniej 3 miesiące 

 działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem 

przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego 

i przedsiębiorców prowadzących działalność 

przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, 

a także prowadzących działalność powszechnie 

uznawaną za nieetyczną 

 

 

 

 

Warunki pożyczki 

 kwota pożyczki: maksymalnie do wysokości  

40 000 zł 

 okres spłaty: maksymalnie 36 miesięcy 

 dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji 

w spłacie kapitału, 

 oprocentowanie pożyczek: 1 % w skali roku, 

 zabezpieczenie z tytułu pożyczki może 

stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie 

funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie 

przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie 

 

 

TAK 

 

TAK 

mailto:brf@brf.pl
http://www.brf.pl/
mailto:mateusz.scislo@brf.pl
mailto:biuro@kaszubski-fundusz.pl
http://www.kaszubski-fundusz.pl/
mailto:pfp@pfp.com.pl
http://www.pfp.com.pl/
http://www.brf.pl/
http://www.kaszubski-fundusz.pl/
http://www.pfp.com.pl/
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Oddział w Gdańsku 

ul. Piwna 1/2 (pokój 111) 

80-831 Gdańsk 

tel./fax: 58 301 02 29 

 

Oddział w Gdyni 

ul. Morska 509 (pokój 5) 

81-006 Gdynia 

tel./fax: 58 620 96 09 

 

Oddział w Słupsku 

ul. Jana Pawła II 1 (pokój 744) 

76-200 Słupsk 

tel./fax: 59 846 84 47 

 

 

Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne  

lub inwestycyjno-obrotowe (jeśli wynika to z charakteru 

przedsięwzięcia) 

 

 

 Warunki pożyczki 

 kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona 
maksymalnie do wysokości 400 tys. zł  

 okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 
miesięcy od momentu podpisania umowy.  

 dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji 
w spłacie kapitału.  

 minimalny wkład własny ubiegającego się o 
pożyczkę wynosi od 0  do  10% wartości 
przedsięwzięcia w zależności od Projektu  

 oprocentowanie pożyczek według stopy 
referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty 
procentowe marży w stosunku rocznym  

 od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata 
manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty 
przyznanej pożyczki  

 zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu 

pożyczki może stanowić m.in.: weksel in 

blanco, poręczenie funduszu poręczeń 

kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, 

hipoteka, przewłaszczenie 

 

Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o. 

      
ul. Szara 32/33 (I piętro) 

80-116 Gdańsk 

tel.: 58 302 20 05 

fax: 58 307 51 25 

biuro@pfp.gda.pl 
www.pfp.gda.pl 
 
Doradcy klienta: 

Centrala Gdańsk 

 Grażyna Żal 

 Tel. 792 082 800 

 gzal@pfp.gda.pl 

 Leszek Madeja 

 Tel. 601 140 209 

 lmadeja@pfp.gda.pl 

 

Pożyczka inwestycyjna na cel związany z inwestycją  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

oraz na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych 

środków trwałych 

 

 

 

 

 

 

 

 kwota maksymalna: 100 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 3% 

 prowizja: 0% 

 

 

TAK 

 

TAK 

 

 kwota powyżej 100 000 zł do 200 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 5% 

 prowizja: 0% 

 

 

 kwota maksymalna: 300 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 2% 

 prowizja: 0% 

 

 

 

 

mailto:biuro@pfp.gda.pl
http://www.pfp.gda.pl/
mailto:%20gzal@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:%20lmadeja@pfp.gda.pl?subject=feedback
http://www.pfp.gda.pl/
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Bytów 

Grzegorz Dąbrowski 
Tel. 609 818 301 
gdabrowski@pfp.gda.pl 
 
Kartuzy 

Małgorzata Rychert 
Tel. 609 813 182 
mrychert@pfp.gda.pl 
 
Słupsk 

Sławomira Łukowska 
Tel. 601 512 131 
slukowska@pfp.gda.pl 
 
Tczew 

Natalia Langowska 
Tel. 607 927 167 
nlangowska@pfp.gda.pl 
 
Wejherowo 

Marcin Piasecki 
607 377 767 
mpiasecki@pfp.gda.pl 
 

 

Pożyczka „na start” na rozpoczęcie działalności  

gospodarczej, w tym szczególnie sfinansowanie startu 

biznesowego osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół 

wyższych i innych 

 

 

 kwota maksymalna: 20 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 1% 

 prowizja: 0% 

 

 

 kwota powyżej 20 000 zł do 100 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 6,8% 

 prowizja: 0% 

 

 

 kwota maksymalna: 200 000 zł 

 maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy 

 oprocentowanie nominalne: 2% 

 prowizja: 0% 

 

 

Regionalne Towarzystwo 

Inwestycyjne S.A. 

      
ul. Wojska Polskiego 3 

82-440 Dzierzgoń 

tel.: 55 276 25 79 

fax: 55 276 25 70 

rti@dzierzgon.pl 

www.rti.dzierzgon.com.pl 

 

 

Na jaki cel można uzyskać pożyczkę? 

na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub 
małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie 
województwa pomorskiego,  
w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia 
działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 
a) finansowanie inwestycji polegających  
m.in.  na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów  
produkcyjnych, usługowych, handlowych; 
b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 
c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych; 
d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, 

w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego  

przedsięwzięcia; 
e) oraz  inne cele gospodarcze przyczyniające się do 

rozwoju MŚP w tym: 

 wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu/usługi 

 rozszerzenie skali i zasięgu działania firmy 

 wzrost sprzedaży produktów/usług 

 
Informacje o oferowanej pożyczce:  

 kwota pożyczki: od 5 tys. zł do 30 tys. zł 

 (nawet do 60 tys. zł dla jednego 

przesiębiorcy)* 

 okres spłaty: do 36 miesięcy 

 karencja: do 6 miesięcy 

 oprocentowanie: 1% w skali roku 

 bez wkładu własnego 

 bez opłat i prowizji 

 elastyczne formy zabezpieczeń pożyczki 
* jeden przedsiębiorca może otrzymać 
maksymalnie dwie pożyczki w odstępach nie 
krótszych niż 3 miesiące 
 
Od stycznia 2016 roku będzie można ubiegać się 
o pożyczkę w wysokości do 150 tys. złotych na 

36 miesięcy, przeznaczoną na rozwój firmy. Po 
raz kolejny wsparcie to nie będzie obciążone 
dodatkowymi opłatami i prowizjami.   

 

TAK 

 

TAK 

mailto:%20gdabrowski@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:%20mrychert@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:%20slukowska@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:%20nlangowska@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:%20mpiasecki@pfp.gda.pl?subject=feedback
mailto:rti@dzierzgon.pl
http://www.rti.dzierzgon.com.pl/
http://www.rti.dzierzgon.com.pl/
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Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Ekonomicznego 

Pasłęka” 

      
ul. Józefa Piłsudskiego 11A 

14-400 Pasłęk 

tel.: 55 248 10 91-93 

fax: 55 248 10 90 

screp@screp.pl 

www.screp.pl 

 

Punkt w Elblągu 

ul. Stanisława Sulimy 1/115 

82-300 Elbląg 

tel. 781 257 317 

 

 

Pożyczka jest skierowana do mikro, małych 

przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, które prowadzą lub zamierzają prowadzić 

działalność na terenie województwa pomorskiego 

 

Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na: 

 finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, 

budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- 

usługowo- handlowych 

 tworzenie nowych miejsc pracy 

 wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, 

w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 

związanego z celem realizowanego przedsięwzięcia 

 nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 

 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorstwa 

 

Ogólne zasady 

 maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł,  

 maksymalny okres spłaty pożyczki:  

60 miesięcy 

 maksymalny okres karencji w spłacie 

kapitału: 6 miesięcy 

 oprocentowanie pożyczki: 1% 

 prowizja: 0% 

 

 

 

TAK 

 

TAK 

 

Towarzystwo Inwestycji 

Społeczno-Ekonomicznych 

TISE S.A. 

      
 

 

ul. Okopowa 56 

01-042 Warszawa 

tel.: 22 636 07 40 

tel.: 22 119 17 11 

fax: 22 636 29 02 

tise@tise.pl 

www.tise.pl 

 

Biuro w Gdańsku 

ul. Jaśkowa Dolina 9/6 

80-252 Gdańsk 

tel./fax: 58 717 29 57 

pozyczki.pomorze@tise.pl 
 

 

MIKROPOŻYCZKA ROZWÓJ POMORZA 
 

Pożyczka przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorstw 

z województwa pomorskiego, działających od co najmniej  

6 miesięcy (w szczególnych przypadkach także firm typu 

start-up) 

 

Cel pożyczki - finansowanie działalności gospodarczej  

w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia 

dotychczas prowadzonej działalności, w szczególności: 

 zakup lub modernizacja środków trwałych 

 zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty,  

w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 

związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia 

  inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorstwa 

 

Wykluczone z finansowania są m.in.: rolnictwo, 

rybołówstwo, działalność edukacyjna (w tym przedszkola), 

w przypadku firm transportowych finansowanie środków 

transportu do działalności transportowej 

 

 

 kwota pożyczki: do 40 000 zł (do 90 % brutto 

nakładów na przedsięwzięcie) 

 okres na jaki pożyczka jest udzielana: 

do 36 miesięcy 

 karencja w spłacie kapitału: do 3 miesięcy 

 udział własny: 10% 

 oprocentowanie pożyczki: 1 % w skali roku 

 prowizja: 0 % 

 najczęściej stosowane zabezpieczenia: weksel 

własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej 

jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

- poręczenie wekslowe osób fizycznych  

lub prawnych 

- przewłaszczenie na zabezpieczenie 

środków trwałych wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej 

- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją 

praw z polisy ubezpieczeniowej 

 

TAK 

 

TAK 

mailto:screp@screp.pl
http://www.screp.pl/
mailto:tise@tise.pl
http://www.tise.pl/
mailto:pozyczki.pomorze@tise.pl
http://www.screp.pl/
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Dagmara Kabat 

kom. 600 966 208 

dagmara.kabat@eprofi.com.pl 
 

Katarzyna Ewa Brylowska 

kom. 694 413 475 

katarzyna.brylowska@eprofi. 

com.pl 

 

Pożyczka „Rozwój Pomorza 3” 

 

Kto może otrzymać pożyczkę? 

firmy MICRO i MAŁE zatrudniające nie więcej niż 50 osób, 

prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego 

 
Cel pożyczki: 

 finansowanie przedsięwzięcia mającego na celu 
rozpoczęcie lub rozszerzenie dotychczas prowadzonej 
działalności gospodarczej, 

 zakup lub modernizacja środków trwałych: maszyn, 
urządzeń, środków transportu związanych z celem 
realizowanego przedsięwzięcia, 

 część pożyczki może być przeznaczona na zakup 

surowców, materiałów do produkcji lub towarów 

handlowych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa 

 

 kwota pożyczki: do 300.000 zł; nie więcej niż 

90% nakładów brutto na finansowaną 

inwestycję, 

 okres spłaty: do 60 miesięcy; w tym do 6 

miesięcy karencji na spłatę kapitału, 

 prowizja za udzielenie pożyczki 0%, brak 
innych opłat i prowizji, 

 oprocentowanie na warunkach rynkowych 
3,99% w skali roku dla firm prowadzących 
działalność co najmniej 24 miesiące; 5,76% 

prowadzących działalność krócej niż 24 
miesięcy, 

 oprocentowanie preferencyjne z pomocą de 

minimis, 

 Wymagany okres prowadzenia działalności 

gospodarczej: 6 miesięcy; istnieje możliwość 

finansowania nowouruchamianej działalności 

przy szczególnie przekonujących wnioskach i 

solidnych przesłankach wskazujących na 

powodzenie przedsięwzięcia, 

 

 Wniosek bez prognozy finansowej  
w kwocie do 150.000 zł dla 
Przedsiębiorstw, które spełniają łącznie 
następujące kryteria: 

- prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co 
najmniej 12 miesięcy, 
- brak ujemnych funduszy własnych (dla firm 
prowadzących pełną księgowość) na dzień 
złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących 
uproszczone ewidencje księgowe - suma 
wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od 
majątku przedsiębiorstwa, 
- posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej 

obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa, 

 

TAK 

 

TAK 

mailto:dagmara.kabat@eprofi.com.pl
mailto:katarzyna.brylowska@eprofi.%20com.pl
mailto:katarzyna.brylowska@eprofi.%20com.pl
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Towarzystwo Rozwoju 

Powiśla 

 
Al. Wojska Polskiego 499 

82-200 Malbork 

tel.: 55 261 73 27 

biuro@trpd.pl 

www.trpd.pl 

 

 

Pożyczka będzie mogła być udzielona na finansowanie 
działalności gospodarczej mikro, 
małego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na budowę, 
rozbudowę lub rozszerzenia działalności gospodarczej  
w tym w szczególności na: 

a)  finansowanie inwestycji polegających m.in. na 
zakupie, budowie lub modernizacji 
obiektów produkcyjnych, usługowych,   
handlowych; 

b) tworzenie nowych miejsc pracy; 
c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych; 
d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, 

aparaty w tym także zakup środków 
transportu bezpośrednio związanych z celem  
realizowanego przedsięwzięcia; 

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do 
rozwoju MŚP. 

 

 Maksymalna wartość jednej pożyczki- 
250 000 zł. 

 Oprocentowanie: 1 % 

 Okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy 

 Żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 

 Maksymalna karencja w spłacie :  
3 miesiące. 

 

 

TAK 

 

TAK 

 

mailto:biuro@trpd.pl
http://www.jeremie.com.pl/pomorskie/gdzie-sie-zglosic/towarzystwo-rozwoju-powisla/www.trpd.pl
http://www.jeremie.com.pl/pomorskie/gdzie-sie-zglosic/

