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I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym 

1. Termin przyjmowania wniosków 

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. 

2. Intensywność oraz limity kwot pożyczki 

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia 

pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz 2 mln zł. 

3. Maksymalny okres udzielania pożyczki. 

Pożyczka może zostać udzielona na okres nie przekraczający 10 lat (wraz z okresem 

karencji). 

4. Okres karencji 

Agencja może udzielić karencji w spłacie pożyczki . Okres karencji nie może wykraczać 

poza okres planowanego wdrożenia przedsięwzięcia (rozumianego jako osiągnięcie przez 

wdrażaną inwestycję będącą przedmiotem projektu pełnych zdolności produkcyjnych) ani 

przekroczyć 2 lat od dnia wypłaty pierwszej transzy pożyczki. 

5. Oprocentowanie 

Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej 

przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.  

Przyjmuje się, że podstawową stopą oprocentowania pożyczki jest stopa referencyjna. 

W zależności od oceny merytorycznej kryterium „standing finansowy” oraz „podkryterium 

„okres karencji” i „okres spłaty” podstawowa stopa procentowa ulega podwyższeniu zgodnie 

z poniższymi zasadami. 

 

Tabela 1 Kryterium „standing finansowy” 

średnia ocena 2 członków 
oceniających 

zwiększenie oprocentowania 

20 – 25 pkt o 0,75 punktu procentowego 

25,5-30 pkt o 0,5 punktu procentowego 

30,5-35 pkt o 0,25 punktu procentowego 

35,5-40 pkt brak 
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Tabela 2 Podkryterium „okres karencji w spłacie pożyczki 

średnia ocena 2 członków 
oceniających 

zwiększenie oprocentowania 

0 pkt o 0,1 punktu procentowego 

1 pkt brak 

 

Tabela 3 Podkryterium „okres spłaty pożyczki” 

średnia ocena 2 członków 
oceniających 

zwiększenie oprocentowania 

0 pkt o 0,4 punktu procentowego 

1 pkt o 0,3 punktu procentowego 

2 pkt o 0,2 punktu procentowego 

3 pkt o 0,1 punktu procentowego 

4 pkt brak 

6. Kto może skorzystać z pożyczki 

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa. 

7. Rodzaje kosztów kwalifikowalnych 

Wydatki kwalifikujące się do objęcia pożyczką: 

1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych; 

2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień 

do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń 

produkcyjnych; 

3. zakup i montaż maszyn i urządzeń; 

4. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków lub instalacji niezbędnych 

do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego; 

5. zakup usług doradczych: 

a. planowania inwestycyjnego, dotyczących: 

- opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji; 

- oceny wpływu inwestycji na środowisko; 

- opracowania dokumentacji technicznej inwestycji. 

b. wdrażania innowacji lub nowych technologii, dotyczących: 

- opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu 

o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne; 

- opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym 

studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań 

innowacyjnych; 
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- przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań 

innowacyjnych. 

Wydatki na zakup usług doradczych kwalifikują się do objęcia pożyczką do wysokości 

15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, pod warunkiem, że: 

1. zostały poniesione przez przedsiębiorcę nie wcześniej niż sześć miesięcy przed 

złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki na realizacje inwestycji o charakterze 

innowacyjnym; 

2. są niezbędne do realizacji inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie pożyczki 

na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym. 

8. Koszty niekwalifikowane 

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się: 

1. wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy pożyczki 

z wyłączeniem odrębnych zasad kosztów związanych z usługami doradczymi; 

2. podatku od towaru i usług. 

9. Załączniki do wniosku 

Do obu egzemplarzy wniosku należy załączyć: 

1. pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców bądź 

innego rejestru potwierdzający dopuszczenie wnioskodawcy do obrotu prawnego, 

będący potwierdzeniem aktualnego stanu zgodnego z rzeczywistością; 

2. biznes plan obejmujący zarówno przedsięwzięcie innowacyjne, jak i pozostałą 

sferę działalności przedsiębiorcy sporządzony zgodnie z wytycznymi. 

W przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 200.000,00 zł, zamiast 

biznes planu może być sporządzony plan przedsięwzięcia (nie dotyczy 

to przedsiębiorców, którzy nie załączyli kopii rocznych sprawozdań finansowych 

za dwa ostatnie lata obrachunkowe) mający na celu uzasadnienie dokonanych 

wyborów technologii, strategii marketingowej, produktu i efektywności jego 

wytwarzania; 

3. kopie rocznych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 

obejmujących co najmniej: bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki 

przepływów pieniężnych za dwa ostatnie lata obrachunkowe przed datą złożenia 

wniosku o udzielenie pożyczki 

4.  albo pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania ww. 

sprawozdań finansowych ( w tym przypadku należy dołączyć uproszczone roczne 

sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z  formatkami zamieszczonymi 
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na stronie internetowej Agencji;  

5. kopie sprawozdania statystycznego F-01 za ostatni kwartał przed datą złożenia 

wniosku o udzielenie pożyczki, a w przypadku wnioskodawców nie mających 

obowiązku ich sporządzania, sprawozdanie za ostatni kwartał przed datą złożenia 

wniosku o udzielenie pożyczki zgodne z Formatkami Agencji; 

6. operat szacunkowy wyceny nieruchomości sporządzony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w przypadku, gdy 

wnioskodawca proponuje hipotekę jako zabezpieczenie spłaty pożyczki; 

7. wycenę maszyn i urządzeń sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed data 

złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, w przypadku, gdy wnioskodawca 

proponuje zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie spłaty pożyczki; 

8. ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, jeżeli ocena taka 

jest wymagana przepisami prawa (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) lub oświadczenia 

wnioskodawcy o braku wymogu uzyskania takiej oceny w przypadku realizowanej 

inwestycji; 

9. pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane), o ile przedmiotem inwestycji 

o charakterze innowacyjnym jest budowa, rozbudowa lub modernizacja budynku; 

10. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, 

że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;  

11. Oświadczenie o niekaralności osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą lub członków organu zarządzającego przedsiębiorstwa posiadającego 

osobowość prawną; 

12. inne dokumenty, o ile wnioskodawca uzna, że mogą one pomóc w ocenie wniosku 

np.: ocena techniczna, patent, świadectwo zgodności itd. 

10. Formy zabezpieczenia 

Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: 

1. obligatoryjnie: 

a. weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; 

2. opcjonalnie: 

a. gwarancja bankowa; 
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b. ubezpieczenie pożyczki przez zakład ubezpieczeń; 

c. hipoteka; 

d. zastaw rejestrowy; 

e. poręczenie instytucji finansowych; 

f. blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy lub jego 

ewentualnego poręczyciela; 

g. inne.  

Z uwagi na ogólny poziom ryzyka związanego z egzekucją należności, biorąc pod 

uwagę ograniczenia prawne, ekonomiczne i faktyczne mogące wpływać na rzeczywistą 

wartość zabezpieczenia przyjmuje się następujące wskaźniki korygujące wartość 

zabezpieczenia dla ich poszczególnych rodzajów: 

1. gwarancja bankowa – wskaźnik 1 (tj. przy gwarancji na kwotę 1.000.000,00 zł 

przyjmuje się, że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi 1.000.000,00zł); 

2. ubezpieczenie pożyczki – wskaźnik 1 (tj. przy ubezpieczeniu pożyczki na kwotę 

1.000.000,00 zł przyjmuje się, że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi 

1.000.000,00 zł); 

3. hipoteka - wskaźnik 0,7 (tj. jeżeli wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego 

wynosi 1.000.000,00 zł i nie ma ustanowionych na niej hipotek, przyjmuje się, 

że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi  700.000,00 zł); 

4. zastaw rejestrowy – wskaźnik 0,5 (tj. jeżeli wartość maszyn lub urządzeń wg wyceny  

wynosi 1.000.000,00 zł przyjmuje się, że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi  

500.000,00 zł), z wyjątkiem zastawu na obligacjach, w przypadku którego przyjmuje 

się wskaźnik 1 (tj. jeżeli wartość nominalna obligacji wynosi 100.000,00 zł, przyjmuje 

się, że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi  100.000,00 zł); 

5. poręczenie instytucji finansowych  – wskaźnik 1 (tj. przy poręczeniu instytucji 

finansowych na kwotę 1.000.000,00 zł przyjmuje się, że rzeczywista wartość 

zabezpieczenia wynosi 1.000.000,00 zł); 

6. blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy lub jego ewentualnego 

poręczyciela - wskaźnik 1 (tj. przy blokadzie środków na rachunku bankowym na 

kwotę 100.000,00 zł przyjmuje się, że rzeczywista wartość zabezpieczenia wynosi 

100.000,00 zł); 

7. inne zabezpieczenia- wskaźnik ustalany indywidualnie. 

11. Wypłata oraz spłata pożyczki 

Pożyczka jest wypłacana w złotych w transzach nie przekraczających kwoty 

400.000,00 zł. Wypłata kolejnej transzy może być dokonana wyłącznie po zaakceptowaniu 

przez Agencję wniosku o wypłatę i rozliczeniu wydatkowania wcześniej udzielonych transz, 
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a także po ustanowieniu niezbędnych zabezpieczeń. Wypłata transz może być łączona, za 

zgodą Prezesa Agencji, tylko w wypadku gdy wartość kupowanej maszyny lub urządzenia 

w ramach projektu przekracza 400.000,00 zł i Pożyczkobiorca przedstawi potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię faktury „pro forma” W przypadku faktur i rachunków 

wystawianych w językach obcych do dokumentów powinny być załączone ich tłumaczenia na 

język polski, poświadczone przez Pożyczkobiorcę.  

Pożyczka może być wypłacona jednorazowo, jeżeli jej kwota nie przekracza 400.000,00 zł.  

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach 

kwartalnych, płatnych w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego kwartału.  
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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. 



POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM 

 

III. Gdzie jesteśmy 
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