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Premia w postaci obniżonego oprocentowania 
za terminową spłatę pożyczki
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Prowadzisz firmę w sektorze MŚP 
i chcesz wprowadzić na regionalny rynek 
nowe, niedostępne wcześniej produkty 
lub usługi? Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Rozwoju przygotował dla ciebie 
ofertę – unijną pożyczkę na rozwój, 
ze szczególnie atrakcyjnymi warunkami.

Na właścicieli mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw czeka wsparcie nawet do 
5 mln zł z oprocentowaniem już od 0,5% 
przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach 
karencji!

Pożyczkę można przeznaczyć na innowa-
cje, wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, 
zakup nowoczesnego sprzętu, moderni-

zację produkcji, adaptację pomieszczeń, 
wyposażenie nowych stanowisk, a także 
przebranżowienie. Szczególnie niskie opro-
centowanie przewidziane jest dla firm, 
które chcą wprowadzić na rynek regional-
ny nowy, niedostępny wcześniej produkt 
bądź usługę.

Aby otrzymać pożyczkę, należy złożyć 
wniosek u jednego z Pośredników Finan-
sowych KPFR. Są to: Kujawsko-Pomor-
ski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., 
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy 
we Włocławku, Bank Spółdzielczy w Koro-
nowie, Nicolaus Bank w Toruniu oraz Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości. Na decyzję 
nie czeka się długo!

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju,
jako spółka Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, od 5 lat wspiera 
przedsiębiorców z naszego regionu. Dzięki 
gwarancji przejrzystości i bezpieczeństwa 
umów pożyczkowych, KPFR cieszy się dużym 
zaufaniem właścicieli firm MŚP i instytucji 
otoczenia biznesu. Dotychczas z pomocy 
finansowej Funduszu skorzystało blisko 1400 
przedsiębiorstw, a łączna kwota udzielonego 
im wsparcia to ponad 550 mln zł. Możesz 
być w tym gronie! Nie czekaj – skorzystaj 
z szansy na rozwój swojego biznesu.

Atrakcyjne pożyczki unijne na rozwój 
– dla mikro, małych i średnich firm

INWESTYCJE / INNOWACYJNOŚĆ / PRZEBRANŻOWIENIE

do 5 mln zł

Więcej szczegółów znajdziesz 
na stronie www.kpfr.pl


