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I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet 

1. Termin przyjmowania wniosków 

 

2. Limity kwot pożyczki oraz intensywność pomocy 

Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 

40 000 zł.  Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się 

do objęcia pożyczką. Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie 

realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet. 

3. Maksymalny okres udzielania pożyczki oraz realizacji 

przedsięwzięcia 

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres 

realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia 

następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka 

obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały 

okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej 

spłaty. 

4. Okres karencji 

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.  Karencja w spłacie 

pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego 

pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji 

Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki. W okresie karencji odsetki nie są 

kapitalizowane. 

5. Oprocentowanie 

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. 

13 kwietnia  
– 

 31 grudnia 
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6. Kto może skorzystać z pożyczki 

Z pożyczki mogą skorzystać kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, które: 

1. są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej lub; 

2. zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą 

udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych 

powiatów. Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej. 

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 

7. Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet  

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane 

jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. 

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 

6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub 

stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem: 

1. województwo warmińsko-mazurskie - powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, 

działdowski, nidzicki, elbląski; 

2. województwo kujawsko-pomorskie - powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, 

świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski; 

3. województwo zachodniopomorskie - powiaty: wałecki, policki, goleniowski, 

kamieński, myśliborski, szczecinecki; 

4. województwo świętokrzyskie - powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, 

staszowski, pińczowski, sandomierski; 

5. województwo podkarpackie - powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, 

krośnieński, bieszczadzki; 

6. województwo dolnośląskie  - powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, 

lwówecki, jaworski; 

7. województwo pomorskie - powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, 

człuchowski, słupski; 

8. województwo mazowieckie -  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, 

makowski, sierpecki, gostyniński. 
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8.  Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania 

ze środków z pożyczki 

Przedsięwzięcia, których celem jest: 

1. uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze 

sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków; 

2. rozwój działalności gospodarczej.  

9. Rodzaje kosztów kwalifikowalnych. 

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie 

realizacji przedsięwzięcia na: 

1. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem 

nieruchomości; 

2. zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych; 

3. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 

4. adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych, handlowych; 

5. zakup materiałów i wyposażenia; 

6. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy pożyczki. 

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się 

wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań 

publicznoprawnych.  

10. Pomoc publiczna  

Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet 

stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość 

pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, 

która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek 

wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa 

wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji 

Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. 

C 14 z 19.1.2008, s. 6). 
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11. Kryteria oceny Wniosków o udzielenie pożyczki 

Przewiduje się tylko jeden etap oceny, podczas którego weryfikacji podlegać będzie spełnianie 

następujących kryteriów obligatoryjnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym:  

1. Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 

3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 

niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.). 

2. Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych 

z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.   

 Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu 

Pożyczkowego dla Kobiet.  

 Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, 

który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje 

zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej.   

 Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu 

wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.  

 Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu 

Pożyczkowego dla Kobiet.     

 Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu 

Pożyczkowego dla Kobiet.  

 Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków 

kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.  

 Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany 

zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru 

opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.  

 Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów 

wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, 

są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych 

rezultatów realizacji Przedsięwzięcia. 

 Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, 

zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia 

odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.   

 Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój 

przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych 

rezultatów.   
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Dodatkowo kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy 

finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez 

Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, 

w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia 

w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.     

12. Termin poinformowania o wynikach konkursu  

Okres przypadający na ocenę Wniosku o udzielenie pożyczki oraz poinformowanie 

Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 3 miesięcy od daty złożenia Wniosku 

o udzielenie pożyczki. 
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II. Jak pomagamy 

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1. Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP II − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu 

operacyjnego oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów 

i funduszy, 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2. Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma 

jest gotowa przygotować dla Państwa skuteczny Biznes Plan, który pomoże uzyskać 

pozytywną decyzję banku.  

Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez instytucję udzielającą kredytu. 
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Biznesplan inwestycji sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte 

w zwięzły sposób) następujące informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 

2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne 

i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe 

i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej 

inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych przez 

Klienta. 

3. Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa 

strategicznego mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców 

przedsiębiorstw w budowaniu marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 

4. Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru 

pozyskiwania dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do 

potrzeb klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, 

czy działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 
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Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) 

•Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego programu 

•Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. np. 
biznes plan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy 

•Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); 

•Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony 
organów wdrażających; 
 

Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

•Sporządzanie biznes planów, 

•Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; 

•Sporządzanie analiz finansowych 

•Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

•Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; 

•Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw 

Doradztwo strategiczne 
•Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, 
efektywność i osiągnięcia projektu, 

•Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby 
zdrowia itp., 

•Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, 

•Przygotowywanie strategii rozwoju, 

•Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej 
funkcjonowania; 

Szkolenia 

•Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych Biznes Planów, 

•Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, 

•Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 

•Rozliczania dotacji unijnych, 

•Ryzyka zdrowotnego; 

•Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 

•Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; 

•Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 
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III. Gdzie jesteśmy 

 

 

 

 
 

 

 

 

PDB Katarzyna Markowska 

ul. M. Konopnickiej 15 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 lub 605 167 455 

 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 

www.doradcypdb.pl 
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