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 1. Finansowanie zwrotne dla MŚP

 2. Finansowanie dotacyjne dla MŚP



Finansowanie zwrotne dla MŚP – przykłady 

programów

 Instrumenty finansowe dla MŚP, RPO Świętokrzyskiego, działanie 2.6.

 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP, RPO Wielkopolskiego

 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego

 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

 2.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP, RPO Łódzkiego

 Pożyczka standardowa, RPO Podkarpackiego

 Pożyczka rewitalizacyjna, RPO Śląskiego

 Pożyczka Duża, Pożyczka Mała, RPO Lubelskiego

 Pożyczka Duża, RPO Mazowieckiego

 Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe, RPO Podlaskiego

 Pożyczka inwestycyjna z premią, Pożyczka Rozwojowa, RPO Warmińsko-Mazurskiego

 Pożyczka Inwestycyjna PLUS, RPO Zachodniopomorskiego



Finansowanie zwrotne dla MŚP - szczegóły

Na co:

• wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw

• zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku

• podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.:

• tworzeniem nowych przedsiębiorstw,

• dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch

• rozszerzaniem działalności

• wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa

• realizacją nowych projektów

• przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych 
rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,

• wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji

• Inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i na późniejszym etapie działalności 

• Działania B+R

Wysokość pożyczki:

• Zazwyczaj od 100 000 zł do 1 000 000 zł, incydentalnie większe (do 50 mln).



Finansowanie dotacyjne dla MŚP

 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 
regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego



Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 
regionu – specyfikacja programu

• Dofinansowanie do 85%

• innowacyjność produktowa, produkty o znaczeniu historycznym dla regionu

• odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych 
produktów, usług i zawodów)

• działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego

• dofinansowane działanie:

- dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania 
(odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,

- zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów 
dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),

- odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,

- Modernizacja/ przebudowa, budowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 
odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej 
jednego z ww. typów projektów).



Przykłady projektów działania 1.5.2 RPO 

województwa warmińsko-mazurskiego

1. Uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów regionalnych 

przy zastosowaniu innowacji technologicznej – odtwarzanie 

dziedzictwa gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego 

(Masters Sp. z o.o.)

2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur 

poprzez wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji piwa 

rzemieślniczego (SPI Sp. z o.o.).



Dziękuję za uwagę

Sławomir Pytel


