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MAŁOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU –
REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSOWA

ORGANIZACJA I ZAŁOŻENIA WSPARCIA 

PODSTAWOWE PARAMETRY PT

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU 



MFR - Regionalna instytucja finansowa 

MODEL 
DZIAŁANIA 

bezpośrednio lub 
z udziałem PF

komplementarnie 
do wsparcia UE

CHARAKTER 
ŚRODKÓW 

wsparcie zwrotne 
(pożyczki, 
poręczenia, IK)

środki publiczne, 
nie-unijne 

kontynuacja 
celów 
pierwotnych (tzw. 
re-użycie)

potencjalna 
rentowność 

RODZAJE 
PRODUKTÓW

Linia finansowa 
dla PF

Pożyczka 
scaleniowa dla 
sektora 
publicznego

Reporęczenie dla 
MŚP z udziałem 
PF

Pożyczka 
turystyczna



Organizacja i założenia wsparcia (1)

ZWM 
(Dep. ZPO)

• (19.01-25.03.2021)

• konsultacje w ramach zespołów zadaniowych i przedstawicieli branży 
turystycznej

ZAŁOŻENIA

MFR

• (26.03.-17.05.2021/21.05.-27.07.2021)

• przygotowanie dokumentacji przetargowej 
i przeprowadzenie zamówienia publicznego

PRZETARG

PFP

• (27.07-25.08.2021/25.08-25.05.2022)

• udzielanie pożyczek, obsługa MŚP, 
rozliczenie i monitoring zwrotu 
środków 

REGULAMIN



Organizacja i założenia wsparcia (2) 

adresaci 
wsparcia

małopolskie MŚP, zarejestrowany oddział lub siedziba, wpisany do CEIDG lub KRS, co 
najmniej w okresie referencyjnym 

działające pow. 24 m-cy tj. od daty rozpoczęcia działalności gosp. do 
daty złożenia wniosku pożyczkowego upłynęło co najmniej 24 m-ce, 
z wyłączeniem okresów zawieszenia lub przerw 

nie będący w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 a obecnie w 
wyniku wystąpienia COVID-19 znajduje się w trudnej sytuacji lub jest 
nią zagrożony

z udokumentowanym spadkiem obrotów tj. zmniejszenia 
przychodów ze sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 75% w 
okresie XII.2020 - II.2021 do okresu XII.2019 – II.2020

pozytywnie ocenione przez PF zgodnie z przyjętym systemem oceny 
ryzyka i polityką zabezpieczeń 

brak zaległości na dzień złożenia wniosku w płatnościach podatków 
lub składek na ubezp. społeczne



Organizacja i założenia wsparcia (3) 

dystrybucja 
i wielkość 
wsparcia

28 mln PLN, przekazywane do PFP w dwóch transzach, z możliwością prawa opcji

7 mln PLN skierowane do MŚP, które odnotowały największy 
spadek obrotów  tj. pow. 90% w okresie referencyjnym  

okres budowy portfela do 9 m-cy od wypłaty do PFP  I transzy 
środków

decyzja ws. przyznania pożyczki do 5 dni roboczych od dnia 
złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego

możliwość naboru wniosków pożyczkowych w systemie zdalnym

nadzór MFR nad PFP,  monitoring postępu budowy portfela 
pożyczek, rozliczenia i spłaty



Podstawowe parametry produktu

PARAMETR OPIS

WARTOŚĆ (PLN)
do 500 tys. w przypadku pożyczek na cele obrotowe, do 1 mln na cele inwestycyjne 

(możliwość pożyczki mieszanej obrotowo-inwestycyjnej w ramach limitów)

OPROCENTOWANIE

preferencyjne przyznane na podst. rozporządzeń pomocowych dot. COVID-19 (w 
zależności od rozporządzenia oprocentowanie stałe lub zmienne) lub rozporządzenia 

ws. pomocy de minimis lub rynkowe (okres obowiązywania rozporządzeń 
pomocowych do końca 2021r)

OKRES SPŁATY
do 84 m-cy, z zastrzeżeniem ograniczenia do 72-mcy w przypadku jednego z rozp. 

pomocowych, karencja nie wydłuża okresu spłaty, raty miesięczne 

KARENCJA
od 9 do 12 m-cy, chyba że MŚP zadeklaruje skrócenie okresu, karencja nie wydłuża 

okresu spłaty

ROZLICZENIE do 6 m-cy z możliwością wydłużenia o 3 m-ce, dopuszczalne w kwotach brutto

WKŁAD WŁASNY nie jest obligatoryjny

PROWIZJA brak

ZABEZPIECZENIE
weksel in blanco dla pożyczek do 100 tys. pozostałe zgodne z systemem oceny ryzyka 

przyjętym przez PF  



Ograniczenia w finansowaniu

finansowanie działalności w branżach wykluczonych (tytoń, alkohol, 
pornografia, gry losowe, broń i amunicja, używki)

inwestycje dot. w szczególności elektrowni jądrowych, 
infrastruktury portów lotniczych 

refinansowanie wydatków/kosztów uprzednio zapłaconych

zakup nieruchomości 

spłata zobowiązań przedawnionych



Dziękuję za uwagę!

Małopolski Fundusz Rozwoju

www.mfr.com.pl

biuro@mfr.com.pl

tel. 515-813-553 

http://www.mfr.com.pl/
mailto:biuro@mfr.com.pl

