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Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Fundusz Pożyczkowy 

w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu  

jest prowadzony od 2003 r.  

 

Początkowo kapitał funduszu pożyczkowego wynosił 2 mln zł  

 

Zrealizowano projekty na kwotę ponad 100 mln zł 

 

Obecnie Agencja MARR S.A. na udzielenie nowych pożyczek dysponuje 

kwotą 52 mln zł  



Pożyczka mała oraz Pożyczka duża 
 

 

 

 

 

 

„Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża jest 

finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego    

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 



PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI 

Rodzaj Pożyczka mała Pożyczka duża 

Dla kogo? Mikro i małych przedsiębiorstw 
Mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Kwota pożyczki do  250 000 zł 
od 250 000,01 zł do  

1 000 000 zł 

Okres spłaty do 60 miesięcy (5 lat) do 96 miesięcy (8 lat) 

Karencja przez pierwsze 6 m-cy 

Oprocentowanie 

(pomoc de 

minimis) 

0,44% 

Prowizja brak 

Wkład własny  brak 



Pożyczka mała - przykład 
Kwota pożyczki 250 000,00 

oprocentowanie 0,44% 

Okres karencji w spłacie 
kapitału 

brak pierwsze 6 m-cy  

Miesięczna rata 
kapitałowa  

4 166,00 zł 4 630,00zł 

Maksymalna rata 
kapitałowo-odsetkowa 

 
4 215,00 zł 

 
4 724,00 zł 

Suma odsetek w całym 

okresie trwania umowy 

 

2 750,00 zł   

 

3 028,00zł 

- Raty kapitałowe stałe w całym okresie spłaty pożyczki 

- Odsetki liczone od malejącego salda 



Pożyczka duża - przykład 
Kwota pożyczki 1 000 000,00 

oprocentowanie 0,44% 

Okres karencji w spłacie 
kapitału 

brak pierwsze 6 m-cy  

Miesięczna rata 
kapitałowa  

10 416,00zł 11 111,00 zł 

Maksymalna rata 
kapitałowo-odsetkowa 

 
10 774,55 zł 

 
11 240,00 zł 

Suma odsetek w całym 

okresie trwania umowy 

 

17 610,00 zł   

 

18 720,00 zł 

- Raty kapitałowe stałe w całym okresie spłaty pożyczki 

- Odsetki liczone od malejącego salda 



Kwalifikowane przedsiębiorstwa: 

 są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 

 posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego albo stałe lub dodatkowe 
miejsce wykonywania działalności 

 prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego  

 nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014 lub w dniu 

31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii covid -19  

 nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy (decyzje KE i/lub orzeczenia sądu krajowego lub 
unijnego)  

 nie są wykluczeni z możliwości uzyskania pomocy de mnimis (pożyczka na zasadach de minimis)  

 nie podlegają wykluczeniu z możliwości uzyskania środków publicznych / w tym osoby uprawnione 

do ich reprezentacji 

 nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP 
oraz podatków i innych należności publicznoprawnych  

 istnieje odstępstwo pod warunkiem, że zaległości powstały po 1 lutym 2020 r., z powodu 
pogorszenia się sytuacji finansowej (covid – 19) 



Przeznaczenie pożyczki (cel inwestycji) 
 

Finansowane będą inwestycje na terenie województwa lubelskiego, 

m.in. inwestycje w RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE lub WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I PRAWNE ZWIĄZANE z:  

 

 założeniem nowego zakładu lub  

 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub  

 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 

produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub  

 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 

istniejącego zakładu. 



Przeznaczenie pożyczki (cel inwestycji) 

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:  

 

 stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub 

ulepszonych produktów/usług;  

 zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. 

optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami 

poprzez nowe rozwiązania informatyczne);  

 wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii 

produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;  

 sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów 

bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 



Wykluczenia w finansowaniu 
 finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, 

środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;  

 prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy 
zwrotnej;  

 refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni wdrożone;  

 refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;  

 dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;  

 finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;  

 finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych 
przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 
przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;  

 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta 

lub importera napojów alkoholowych;  

 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta 
lub importera treści pornograficznych; 



Wykluczenia w finansowaniu c.d 

 finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i 

amunicją;  

 finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na 

automatach i gier na automatach o niskich wygranych;  

 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez 

producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub 

prekursorów;  

 finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;  

 finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 

listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;  

 finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;  

 finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z 

ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 



 
 

 

 

Finansowanie zakupu GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH  

i ZABUDOWNYCH w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do 

wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy. 

Ograniczenia w finansowaniu  



ETAPY UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ W ARR MARR S.A. 

Złożenie wniosku 
przez przedsiębiorcę 

Ocena kompletnego 
Wniosku 

• Uzupełnienia wniosku 

 

• Monitoring w miejscu 
realizacji planowanego 
przedsięwzięcia 

Komisja oceny 
wniosku 

• Decyzja pozytywna – 
przyznanie pożyczki 
udział w kolejnych 
etapach 

 

• Decyzja negatywna – 
zakończenie udziału  

Podpisanie umowy i 
wniesienie 

zabezpieczeń 

Wypłata pożyczki i 
wydanie 

harmonogramu spłat 



Zabezpieczenie Spłaty Pożyczek 

Obligatoryjne 

   weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową 

Dodatkowe 

 Poręczenie osób fizycznych lub prawnych 

 Hipoteka na nieruchomościach gruntowych lub zabudowanych 

wraz z cesją  

 Blokada środków na lokacie bankowej 

 Zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej 

 Przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej 

 Inne w uzgodnieniu z Funduszem Pożyczkowym 

 



KONTAKT  
 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.   

Pośrednik Finansowy w województwie lubelskim 

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec  
 

tel. 797 600 328; 797 600 332; 797 600 322; 797 600 325 

www.marr.com.pl zakładka Pożyczki  

 

Punkt Obsługi Klienta w województwie lubelskim 

LGD „Kraina wokół Lublina” 
Ul. Narutowicza 37/5; 20-016 Lublin 

 

tel. 81/532 30 65; 81/534 45 28  

 

Dziękujemy za uwagę. 

 

http://www.marr.com.pl/

