PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ PLUS
Kwota pożyczki
Okres spłaty
Okres karencji
Termin na wypłatę pożyczki przez
SISG
Ostateczny odbiorca Kwalifikowalne przedsiębiorstwa

Oprocentowanie pożyczki

Inne opłaty i prowizje związane z
udzieleniem i obsługą pożyczki

powyżej 500 000,00 zł do 5 000 000,00 zł.
max. 120 miesięcy od dnia uruchomienia
max. 12 miesięcy od dnia uruchomienia
max. 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Inwestycyjnej, bez względu na liczbę transz
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające
siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe
miejsce wykonywania działalności gospodarczej na
terenie województwa zachodniopomorskiego – zgodnie
z wpisem w KRS lub CEIDG
 na warunkach rynkowych – aktualnie od 6,81 %;
 na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – zgodnie
z zasadami pomocy de minimis - wyłącznie na
finansowanie przedsięwzięć z obszaru działalności
badawczo rozwojowej.
brak

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA – CELE INWESTYCJI
Wsparcie może obejmować inwestycje:
 w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
kapitał obrotowy (pod warunkiem, że będzie on
powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą
ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane
finansowanie).
 z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto

Przeznaczenie finansowania
(Cele inwestycji)

Przy oprocentowaniu na zasadach pomocy de minimis
wsparcie może obejmować następujące inwestycje:
□ prace badawczo-rozwojowe – opracowanie
projektów pilotażowych, prototypów, testowanie i
walidację nowych lub ulepszonych produktów,
procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model
warunków rzeczywistego funkcjonowania, których
głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne
produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony,
□ prace przedwdrożeniowe – które stanowią działania
przygotowawcze do wdrożenia wyników badań
przemysłowych i prac rozwojowych w działalności
gospodarczej, w tym działania w zakresie ochrony
własności przemysłowej i intelektualnej dla

wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych
produktów, a także działania w zakresie wzornictwa,
□ zakup wyników prac B+R – pod warunkiem, że w
ramach projektu planowane będzie wdrożenie tych
wyników lub prowadzenie dalszych prac badawczorozwojowych zmierzających do opracowania
innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R
dotyczące nowych właściwości danej technologii lub
możliwości jej zastosowania w nowych warunkach
związanych z indywidualnymi potrzebami danego
przedsiębiorstwa.

Wydatkowanie środków z pożyczki
Rozliczenie środków z pożyczki

Ograniczenia w finansowaniu

Wykluczenia w finansowaniu

do 180 dni od dnia jej uruchomienia
do 180 dni od dnia jej uruchomienia poprzez
przedstawienie dokumentów potwierdzających
wydatkowanie środków zgodnie z celem na jaki zostały
przyznane.
 Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i
zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji
możliwe jest do wysokości 10% wypłaconej
pożyczki;
 Każdy Przedsiębiorca może otrzymać max. Jedną
pożyczkę PI PLUS w ramach jednej Umowy
Operacyjnej;
 Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe
wyłącznie do wysokości 50 % udzielonej pożyczki,
przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest
bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia
rozwojowego, na które zostało przyznane
finansowanie.
W ramach PI PLUS nie jest możliwe m.in:
 finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze
środków Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów,
środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 prefinansowanie wydatków, na które otrzymano
dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy
zwrotnej;
 refinansowanie całości lub części wydatków, które
na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
zostały już poniesione;
 refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów
lub rat leasingowych;
 dokonywanie spłaty zobowiązań publiczno –
prawnych;
 finansowanie wydatków niezwiązanych
bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych
do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Rodzaje możliwych zabezpieczeń

Obligatoryjne:
 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Dodatkowe (zawsze wymagane):
 poręczenie wekslowe osób trzecich,
 hipoteka,
 przeniesienie własności rzeczy ruchomych,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 blokada środków na rachunku bankowym,
 inne zaakceptowane przez Stowarzyszenie.
Uwaga: Koszty ustanowienia i zdjęcia zabezpieczenia
ponosi Pożyczkobiorca

