
                                                                                                                   

 

Masz biznes ! 

Myślisz o rozwoju Firmy ! 

Szukasz taniego finansowania ! 

 

Weź udział w organizowanych przez BGK cyklu spotkań! 

Każde spotkanie składa się z dwóch części:  

Część I – merytoryczna  

Poświęcona jest pożyczkom unijnym, na wsparcie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz start-upy. Podczas spotkania dowiesz się na co możesz wziąć 

pożyczkę i co na tym zyskasz.  

Część II – networkingowa  

Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, podczas którego ekspert BGK 

opowie jakich wniosków i dokumentów będziesz potrzebować, jak należy je 

poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.  

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?  

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na 

temat pożyczek unijnych – na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.     

Z kolei dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną 

dokumentacją.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
                  
 
                    Przedsiębiorco ! 
 
                      Szukasz taniego finansowania ? 
        Chcesz poprawić efektywność własnej Firmy ? 

 

Warunki: 

         Pożyczka mała                                 Pożyczka duża 

oprocentowanie od 1,87 %                 oprocentowanie od 1,40 % 
finansowanie do 250 tyś. zł                 finansowanie do 2,5 mln zł 
*możliwość zwiększenia do 500 tyś. zł            okres spłaty do 8 lat    
okres spłaty do 5 lat                            karencja w spłacie do 24 m-cy 
karencja w spłacie do 9 m-cy               

 
Przeznaczenie m.in. na: 

• Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,  

• Rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) 

• Ekologiczne procesy produkcyjne oraz efektywne wykorzystanie zasobów w 
MŚP 

• Finansowanie kapitału obrotowego 

 

Dlaczego warto: 

➢ łatwy dostęp do finansowania; 
➢ atrakcyjne oprocentowanie; 
➢ szybkie, łatwe procedury; 
➢ wsparcie dostosowane do potrzeb MŚP; 
➢ krótki okres uruchamiania środków. 

 

 

 



Program spotkania informacyjno-szkoleniowego 

„Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  

utworzenie nowego miejsca pracy” 

 

dnia 27.09.2019 r. 

 

                Sala konferencyjna w NOK-u ul. Paderewskiego 1a 

 

 

Godzina Temat 

  

12.45 - 13.00 Rejestracja uczestników 

    

 
13.00 - 13.30                              Prezentacja  - pożyczki unijne dla  MŚP 

                              -  pożyczka mała        - pożyczka duża  

    

13.30 – 14.00 omówienie dokumentacji pożyczkowej ( wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia ) 

    

14.00 pożyczki,  dokumentacja - pytania 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 






