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Od początku działalności fundusz udzielił 2,5 tysiąca pożyczek na kwotę 240 mln zł

• spółka samorządowa – instytucja niekomercyjna

• atrakcyjne warunki
• niskie oprocentowanie: 0,5%-2,85%
• brak prowizji

• szeroka oferta

• nieskomplikowane procedury

• lokalność – sprawna obsługa



atrakcyjne pożyczki dla 
przedsiębiorców z województwa

Kujawsko-Pomorskie Regionalne 
Inkubatory Przedsiębiorczości  

Cel działania KPFP

wsparcie biznesu w woj. kujawsko-pomorskim

www.kpfp.org.pl
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Menadżerowie środków w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego:

www.kpfp.org.pl
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 wprowadzenie innowacji na poziomie danego przedsiębiorstwa lub na poziomie 

rynku

 unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa

 zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych, modernizację środków produkcji

 przechodzenie na nowe rynki produktowe

 adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności

 dowolny cel związany z uruchomieniem działalności gospodarczej

Wsparcie obejmować może zarówno inwestycje w środki trwałe, jak i w wartości 

niematerialne i prawne.

Na co można wziąć pożyczkę w KPFP?



Pożyczki KPFP

Pożyczka na założenie działalności (EFS/POKL)- do 50 tys. zł

Mikropożyczka do 100 tys. zł

Mała i Duża Pożyczka Inwestycyjna do 1 mln zł

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego – do 1 mln zł

Pożyczka inwestycyjna - nieruchomości

Pożyczka na Badania i Rozwój – do 2 mln. zł

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa i obrotowa

EFS

RPO

RPO

RPO

RPO



oprocentowanie: od 0,5%

kwota pożyczki: do 50 tys.

okres spłaty: do 5 lat

POŻYCZKA NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

www.kpfp.org.pl



oprocentowanie: od 0,93% do 2,85%

kwota pożyczki: do 100 tys. zł

okres spłaty: do 5 lat

MIKROPOŻYCZKA



MIKROPOŻYCZKA

Preferencje: 
 niższe oprocentowanie:  

0,93% - 1,85%
 wydłużenie okresu spłaty
 wydłużenie karencji 

w spłacie kapitału

Dla kogo?
 inwestycje w firmy działające 

krócej niż 2 lata
 inwestycje w obszarze 

inteligentnych specjalizacji 
woj. kujawsko-pomorskiego 

dla mikroprzedsiębiorców działających do 5 lat



oprocentowanie: od 0,85% do 2,85%

okres spłaty: do 7 lat

MAŁA INWESTYCYJNA
dla mikro i małych firm

DUŻA INWESTYCYJNA
dla mikro, małych i średnich 

firm

do 300 tys. zł

do 1 mln zł

www.kpfp.org.pl



MAŁA INWESTYCYJNA

DUŻA INWESTYCYJNA

Preferencje: 
 niższe oprocentowanie:

0,85% - 1,85%

Dla kogo?
 inwestycje w obszarze inteligentnych 

specjalizacji i ekoinnowacji oraz 
przyczyniające się do powstania 
nowych miejsc pracy

do 300 tys. zł

do 1 mln zł

www.kpfp.org.pl



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

 Umiędzynarodowienie 
prowadzonej działalności 
gospodarczej

 Zastosowanie technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
w firmie



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

oprocentowanie: od 0,93% do 2,85%

kwota pożyczki: od 300 tys. do 1 mln zł

okres spłaty: do 7 lat



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

Preferencje: 
 niższe oprocentowanie:

0,93% - 1,85%

Dla kogo?
 projekty do 500 tys. zł
 inwestycje w obszarze inteligentnych 

specjalizacji województwa 
kujawsko-pomorskiego



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

 Przedsiębiorca sprzedaje już swój produkt na rynkach 

zagranicznych; znając rynek diagnozuje, że zmodyfikowanie 

produktu lub zwiększenie asortymentu pozwoliłoby mu 

pozyskać większą liczbę klientów lub sprzedawać więcej 

obecnym kontrahentom – wykorzystuje pożyczkę na ZMB 

i kupuje maszyny umożliwiające takie działanie



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

 Przedsiębiorca działający w danej branży mógłby sprzedawać 

produkt na rynek zagraniczny, ale musi pozyskać certyfikat 

obowiązujący na danym rynku – finansuje działania prowadzące 

do uzyskania certyfikatu z pożyczki ZMB, unowocześnia lub 

rozszerza swój park maszynowy dostosowując do wymogów rynku 

zagranicznego.



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

 Przedsiębiorca tworzy wewnętrzną platformę komunikacyjną w firmie (intranet), która 
usprawni przepływ informacji – kupuje know-how, system, oprogramowanie, szkoli 
pracowników.

 Przedsiębiorca chce usprawnić procesy organizacyjne w firmie, kupuje i wdraża system 
do zarządzania procesami logistycznymi, wewnętrznym obiegiem dokumentów itp.

 Przedsiębiorca prowadzi portal i sklep on-line – tworzy anglojęzyczną wersję strony 
i przystosowuje sklep do płatności transgranicznych



NA BADANIA I ROZWÓJ

Finansowanie rozwoju firm 

realizowanego w oparciu o działalność 

badawczo-rozwojową B+R 

(przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych / wdrożenie) w ramach 

inteligentnych specjalizacji województwa 

kujawsko-pomorskiego.

NA BADANIA I ROZWÓJ



NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

oprocentowanie: od 0,93% do 2,85%

kwota pożyczki: do 2 mln zł

okres spłaty: do 8 lat

NA BADANIA I ROZWÓJ



NA BADANIA I ROZWÓJ

Na co ?
 Prace badawczo-rozwojowe: opracowanie, tworzenie, 

projektowanie nowych produktów, procesów, usług lub 
wprowadzenie ulepszeń do już istniejących.

 Rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie 
wyników prac badawczo-rozwojowych lub udzielenie 
licencji na ich wykorzystywanie.



INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚCI

oprocentowanie: od 2,45% do 2,85%

kwota pożyczki: 1 mln zł

okres spłaty: do 500 tys. zł – do 5 lat

pożyczka powyżej 500 tys. zł – do 7 lat

CEL: 

Wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, m.in. 
możliwość finansowania zakupu 
gruntów zabudowanych 
niezabudowanych 



POŻYCZKA OBROTOWA

oprocentowanie: od 3,45% do 3,85%

kwota pożyczki: do 200 tys. zł

okres spłaty: do 3 lat



 Zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej

 Hipoteka ustanowiona aktem notarialnym

 Poręczenie jednego z działających w województwie funduszy 
poręczeń kredytowych

 Poręczenie osoby fizycznej

 Obligatoryjnie: weksel in blanco

Możliwe zabezpieczenia pożyczki



Biura KPFP:

 Toruń, ul. Sienkiewicza 38
kom. 737 722 106, tel. 56 475 62 95

 Bydgoszcz, ul. Gimnazjalna 2A
kom. 572 572 029, tel. 52 349 30 17

 Włocławek, ul. Bechiego 2
kom. 572 572 026, tel. 54 231 55 79

 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36
kom. 572 572 027, tel. 56 461 20 72

 Brodnica – czwartek, godz. 9:00 - 14:00
Starostwo Powiatowe, ul. Kamionka 18, sala 102

Świecie - piątek, godz. 8:30 - 14:30
Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Chmielniki 2B

www.kpfp.org.pl
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