
 

Pożyczka z AGROREG – podstawowe informacje: 

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej: 

1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść: 

a. 100.000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

b. 100.000,01 zł – 500.000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków. 

3. Oprocentowanie: 

a. preferencyjne od 1,83 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) dla mikro 

przedsiębiorstw, 

b. na warunkach rynkowych od 2,83% dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji. 

5. Wkład własny nie jest wymagany. 

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału. 

7. Forma zabezpieczenia – ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą (wartość 

zabezpieczenia to około 160% wartości pożyczki, przy wartości maks. 500 tys. najlepszą 

formą jest hipoteka),  

obligatoryjnie weksel in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

a. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, 

b. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, 

c. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

d. sądowy zastaw rejestrowy, 

e. blokada środków na rachunku bankowym, 

f. przelew wierzytelności, 

g. gwarancja bankowa, 

h. inne. 

8. Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego. 

 

Instrumenty finansowe skierowane są przede wszystkim dla tych firm, które: 

1. rozpoczynają działalność (startup-y), 

2. nie posiadają historii kredytowej, 

3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości 

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki: 



 

1. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się 

w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.), 

2. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu 

krajowego lub unijnego, 

3. Są mikro lub małym przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 100 tys. zł) oraz mikro, 

małym lub średnim przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 500 tys. zł) w rozumieniu 

przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 

r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu, 

4. Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi 

osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi 

działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, 

5. Nie są wykluczeni, stosownie do 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 (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis), 

6. Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 

przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. 

Cele inwestycji: 

1. W ramach Instrumentu Finansowego wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zwiększające 

zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje, 

przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności m. in. poprzez: 

1. Wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług, 

2. Rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, 

3. Inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do 

zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

Ograniczenia: 

1. Zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych jest możliwy do wysokości 10 % kwoty 

pożyczki. 

2. Kapitał obrotowy można sfinansować do wysokości 40% otrzymanych środków w przypadku 

Pożyczki Rozwojowej do 100.000,00 zł oraz do wysokości 30% w przypadku Pożyczki 

Rozwojowej od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł, przy czym przeznaczenie kapitału 

obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki. 

3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać tylko jedną Pożyczkę Rozwojową. 



 

Wykluczenia z finansowania: 

1. Środki pożyczki nie mogą nakładać się  z finansowaniem z innych funduszy, programów, 

środków i instrumentów Unii Europejskiej 

2. Refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych. 

4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych. 

5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji. 

6. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników. 

7. Finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne). 

8. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do 

obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów 

alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią 

i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych, środków odurzających. 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO NAPISANIA WNIOSKU: 

 

1. Adres do korespondencji 

2. Telefon oraz e-mail 

3. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawach wniosku pożyczkowego (imię nazwisko oraz 

stanowisko) 

4. Forma opodatkowania działalności gospodarczej 

5. Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT 

6. Aktualna ilość zatrudnianych osób w przedsiębiorstwie (z podziałem na pełny wymiar czasu 

pracy oraz pozostali) 

7. Czy w ramach inwestycji Wnioskodawca planuje zwiększyć zatrudnienie? Jeśli tak to o ile? 

8. Czy Wnioskodawca posiada powiązania kapitałowe czy też osobowe w innych firmach? 

W przypadku przedsiębiorstw partnerskich/związanych, dodatkowo należy dostarczyć dane 

finansowe oraz informacje o średniorocznym zatrudnieniu za ostatnie 3 lata obrotowe 

podmiotów pozostających w w/w relacjach z Wnioskodawcą. 

9. Scharakteryzować cel inwestycji oraz jej wartość z podziałem na konkretne rodzaje 

poniesionych kosztów. 

10. Miejsce realizacji inwestycji. 

11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

12. Krótka informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności. 

13. Preferencje co do wartości pożyczki oraz okresu spłaty i karencji w spłacie. 

14. Proponowane zabezpieczenie pożyczki (np. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub 

prawnych, przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy 



 

ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, hipoteka na 

nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, 

blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności, gwarancja bankowa) 

15. Informacje na temat posiadanych zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(rodzaj zobowiązania, instytucja finansująca, kwota początkowa, kwota pozostała do spłaty, 

rata miesięczna, ostateczny termin spłaty). 

16. Majątek przedsiębiorstwa 

a. Grunty – podać nr KW oraz adres 

b. Środki transportu - marka, rok produkcji, nr rejestracyjny 

c. Maszyny i urządzenia – rodzaj, marka, rok produkcji 

d. Zapasy  - towary, materiały, produkty 

e. Należności krótkoterminowe 

f. Środki pieniężnie (w kasie, w banku) 

g. Inne  

17. Pytania pozostałe dot. firmy: 

a. Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Twojego majątku?                                            

b. Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?                                         

c. Czy kiedykolwiek ogłaszałeś upadłość?       

d. Czy posiadasz zaległości podatkowe z lat ubiegłych?        

W przypadku spółek osobowych bądź prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej: 

18. Dane Małżonka – wyłącznie w przypadku wspólnoty małżeńskiej 

a. Imię, nazwisko,  

b. Adres do korespondencji 

c. Telefon 

d. PESEL 

e. Seria i nr dowodu osobistego 

19. Miejsce osiągania dochodów Wnioskodawcy i Małżonka, średni dochód oraz na jakiej 

podstawie osiągany jest dochód (np. właściciel, umowa o pracę, renta itp.) 

20. Przychody i wielkość średniego dochodu w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy (zł) 

1. Średni miesięczny dochód Wnioskodawcy ze wszystkich źródeł za okres ostatnich 

3 miesięcy (średnia) 

 

2. Średni miesięczny dochód Małżonka Wnioskodawcy ze wszystkich źródeł za 

okres ostatnich 3 miesięcy (średnia) 

 

3. Średnie miesięczne wydatki Wnioskodawcy i Małżonka Wnioskodawcy za okres 

ostatnich 3 miesięcy (średnia) 

 

4. Ilość osób w gospodarstwie domowym  

5. Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym  

6. Inne dochody (np. dochody pozostałych członków rodziny, pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym) 

 

 



 

21. Prywatne nieruchomości Wnioskodawcy bądź współmałżonka (adres, KW, wartość rynkowa, 

obciążenia, właściciel) 

22. Ruchomości lokaty, papiery wartościowe Wnioskodawcy bądź współmałżonka (rodzaj, rok 

produkcji, wartość rynkowa, obciążenia, właściciel) 

23. Zobowiązania (w tym kredyty, alimenty, leasing, poręczone weksle, poręczenia cywilne 

udzielone przez Wnioskodawcę i innych członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym) -  rodzaj zobowiązania, instytucja finansująca, kwota początkowa, 

kwota pozostała do spłaty, rata miesięczna, ostateczny termin spłaty. 

 

Załączniki: 

Lp. LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. 

Aktualny wydruk z CEIDG  – osoby fizyczne i spółki cywilne lub aktualny 

wydruk  z Krajowego Rejestru Sądowego – spółki prawa handlowego i inne 

sądownie rejestrowane podmioty; 

   

2. Umowa spółki / statut spółki, akt notarialny umowy spółki prawa handlowego;    

3. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenie;    

4. 
Dokument określający prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność 

gospodarcza (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.); 
   

5. 

Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący firmy, zawierające 

następujące informacje: 

- aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz 

zastosowane zabezpieczenia, 

- terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów, 

- obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi. 

   

6. 
Umowy kredytowe, pożyczkowe itp., oraz zaświadczenie o wysokości 

zadłużenia i terminowości spłat zadłużenia; 
   

7. 
Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub 

oświadczenie o braku ograniczeń – spółki prawa handlowego; 
   

8. 

Dokumentacja finansowa – w każdym przypadku kopie rocznych zeznań 

podatkowych CIT / PIT za 2 ostatnie lata wraz z potwierdzeniem ich złożenia 

do US, a dodatkowo w zależności od formy rozliczania się: 

a) pełna księgowość – rachunek zysków i strat oraz bilans na koniec miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku oraz za 2 ostatnie lata wraz z informacją 

dodatkową, 

b) podatkowa księga przychodów i rozchodów – podsumowanie wyników 

według stanu na koniec poprzedniego roku oraz na koniec miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

c) ryczałt ewidencjonowany - podsumowanie przychodów według stanu na 

koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

d) karta podatkowa – decyzja o wysokości stawki podatkowej na aktualny 

rok. 

   

9. Zestawienie posiadanego majątku trwałego wraz z tabelą amortyzacji:    



 

10. 

Uchwała Zgromadzenia Wspólników ( Akcjonariuszy) zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie 

osiągniętego zysku ( dotyczy spółek prawa handlowego); 

   

11. Dokumenty określające prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki;    

12. 
Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy / małżonka wnioskodawcy / 

poręczyciela / małżonka poręczyciela; 
   

13. 
Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis wraz z 

zaświadczeniami o jej otrzymaniu (jeśli dotyczy). 
   

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis    

 


