
Wspieramy rozwój mikro, małych  i średnich firm w regionie lubelskim

LUBELSKI REGIONALNY 
FUNDUSZ ROZWOJU



Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka 
z o.o. został powołany na podstawie przepisów 
Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz  
Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa 
Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.  
jako instytucja samorządowa, realizująca  
zadania publiczne.  

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 
3.500.000 PLN i w całości został pokryty 
przez Województwo Lubelskie. 



Inicjatorem powołania Funduszu  
jest Zarząd Województwa Lubelskiego  
pod przewodnictwem Marszałka województwa   
pana Jarosława Stawiarskiego.



MISJA, CELE I ZADANIA FUNDUSZU 

Misją Funduszu jest utworzenie regionalnego systemu finansowania 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie lubelskim, 
opartego na oferowanych dłużnych instrumentach finansowych zwrotnych  
w postaci pożyczek obrotowych, hipotecznych, inwestycyjnych, a także 
poręczeń oraz  wejść kapitałowych. 

Celem Funduszu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój 
przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego, w tym zarządzanie 
środkami finansowymi w obszarze wsparcia i rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania 
wymienionym podmiotom.  

Zadaniem Funduszu jest wspieranie aktywności inwestycyjnej podmiotów 
gospodarczych (także start-upów przedsiębiorstw MŚP na etapie organizacyjnym 
lub we wczesnej fazie rozwoju) z obszaru województwa lubelskiego, poprzez 
wzmocnienie ich pozycji w zakresie konkurencyjności i innowacyjności w celu  
zwiększenia potencjału ekonomicznego i rozwoju Lubelszczyzny.  

  

Fundusz udziela również wsparcia dla  
województwa lubelskiego w zakresie 
realizacji zadań zawartych w  Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego 
do 2030 roku oraz w innych strategiach 
regionalnych. 

W proponowanych rozwiązaniach 
finansowych Fundusz stosuje stopę  
IBOR opartą na Komunikacie Komisji  
w sprawie zmiany metody ustalania 
 stóp referencyjnych i dyskontowych  
2008/C 14/02. 



POŻYCZKA INWESTYCYJNA 

Pożyczka inwestycyjna do 1.500.000 PLN 
–  finansowanie przedsięwzięć, których 

celem jest odtworzenie, modernizacja 
lub powiększenie wartości majątku 
trwałego, a także zakup wartości 
niematerialnych i prawnych. 



POŻYCZKA INWESTYCYJNA 

››  Okres finansowania: okres zwrotu inwestycji – do 96 miesięcy 

›› Minimalny wkład własny: minimum 10% netto  

››  Prowizja: od 0,5% 

››   Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie  
+ stopa bazowa IBOR 



POŻYCZKA HIPOTECZNA 

Pożyczka hipoteczna do 2.500.000 PLN  
– fi nansowanie zakupu gruntów, budynków 

i lokali, budowy lub modernizacji 
nieruchomości przeznaczonych na cele 
związane z prowadzoną działalnością. 



POŻYCZKA HIPOTECZNA 

››  Okres finansowania: do 120 miesięcy 

›› Minimalny wkład własny: 10% netto   

››  Prowizja: od 0,5% 

››   Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie  
+ stopa bazowa IBOR 



POŻYCZKA OBROTOWA 

Pożyczkę obrotową do 500.000 PLN   
– finansowanie wydatków bieżących. 
 

Cel dowolny 



POŻYCZKA OBROTOWA 

››  Okres finansowania: do 84 miesięcy  

›› Karencja:  do 6 miesięcy   

››  Prowizja: od 2% 

››   Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie  
+ stopa bazowa IBOR 



POŻYCZKA KONSOLIDACYJNA 

Pożyczka konsolidacyjna do 1.000.000 PLN   
–  finansowanie poprawy płynności  

przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypad-
kach problemów spowodowanych  
oddziaływaniem pandemii COVID-19, 
wraz z możliwością otrzymania  
dodatkowych środków na cele bieżące. 



POŻYCZKA KONSOLIDACYJNA 

››  Okres finansowania: do 96 miesięcy  

›› Karencja:  do 6 miesięcy   

››  Prowizja: od 0,5 %   

››   Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie  
+ stopa bazowa IBOR 



Siedziba główna Funduszu znajduje się  
w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 
przy ul. Artura Grottgera 2 w centrum Lublina. 

https://lrfr-lubelskie.pl



Oddział Biała Podlaska znajduje się w budynku 
Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Białej Podlaskiej  
przy ul. Warszawskiej 14.   

https://lrfr-lubelskie.pl/kontakt-biala-podlaska/



Oddział Chełm znajduje się w budynku Filii 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37.  

https://lrfr-lubelskie.pl/kontakt-chelm/



Oddział Zamość znajduje się w budynku Filii 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 94.   

https://lrfr-lubelskie.pl/kontakt-zamosc/



LUBLIN
Eksperci finansowi ds. MŚP 
Magdalena Kędzierska ...............................................................................tel. 690 523 586 
Krzysztof Dąbrowski ........................................................................................tel. 797 011 818 
Katarzyna Czyrkowska ............................................................................... tel. 797 667 070 
 

BIAŁA PODLASKA
Dyrektor Oddziału 
Robert Sławiński ................................................................................................tel. 797 815 365 
Ekspert finansowy ds. MŚP 
Marek Łukaszuk  ............................................................................................... tel. 573 779 815 
 

CHEŁM
Dyrektor Oddziału 
Lucyna Januś ...................................................................................................... tel. 789 333 059 
 

ZAMOŚĆ
Dyrektor Oddziału 
Marcin Bida ........................................................................................................... tel. 789 275 386 
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi  
Katarzyna Przepiórka .................................................................................. tel. 690 462 576 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
 



Wspieramy rozwój mikro, małych  i średnich firm w regionie lubelskim

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottgera 2/14, Lublin 20-029, Polska

NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000PLN.
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