
Pożyczki unijne

Pożyczka mała i pożyczka duża 
jako instrumenty wspierające 
inwestycje 



Lubelska Fundacja Rozwoju 

 Prowadzi działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości od 1991 r.

 Główny cel to efektywne wspieranie przedsiębiorczości poprzez różne instrumenty m.in.: 
szkolenia, poręczenia, pożyczki.

 Tworzy największy Fundusz Pożyczkowy na terenie Polski Wschodniej.

 Działa w 5 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i 
świętokrzyskim. 



Pożyczka mała - parametry

 Kwota pożyczki: do 250.000,00 zł

 Oprocentowanie: 7,17%*

 Okres finansowania: do 5 lat

 Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 Prowizja: brak

 Zabezpieczenie: ustalane indywidualnie

*w ramach pomocy de minimis



Pożyczka duża - parametry

 Kwota pożyczki: od 250.000,01 zł do 1.000.000,00 zł  

 Oprocentowanie: 7,17%*

 Okres finansowania: do 8 lat

 Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 Prowizja: brak

 Zabezpieczenie: ustalane indywidualnie

*w ramach pomocy de minimis



Pożyczka mała i duża – przeznaczenie 

 zakup środków trwałych, w tym maszyn budowlanych, maszyn 
produkcyjnych, urządzeń, samochodów dostawczych, koparek oraz 
innych środków trwałych, w związku z rozwojem przedsiębiorstwa,

 finansowanie majątku obrotowego zw. z realizowaną inwestycją



Pożyczka mała i duża – Ostateczny Odbiorca

 Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

 posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie woj. lubelskiego

 nie znajdują się w trudnej sytuacji



Pożyczka mała i duża – proces 

 Złożenie wniosku o pożyczkę (dostępny na www.pożyczkaunijna.pl/) 

 Ocena pracownika LFR 

 Decyzja Zarządu LFR 

 Podpisanie umowy pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń 

 Wypłata środków przez LFR 

 Rozliczenie środków uzyskanych z pożyczki  

https://pożyczkaunijna.pl/


Pożyczka mała i duża – złożenie wniosku 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów (lista dostępna na stronie 
www.pożyczkaunijna.pl/) może być złożony: 

 Papierowo w oddziale LFR: Lublin, Biała Podlaska, Zamość 

 Elektronicznie - podpisany podpisem kwalifikowanym – na adres: 
lubelskie@lfr.lublin.pl

http://www.pożyczkaunijna.pl/
mailto:lubelskie@lfr.lublin.pl


Dziękuję za uwagę 

www.pożyczkaunijna.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Konrada Wallenroda 4c 

20-607 Lublin

telefon: 81 528 43 01

e-mail: info@lfr.lublin.pl

Joanna Kulik

telefon: 605 760 689 

e-mail: joanna.kulik@lfr.lublin.pl

Monika Hajduk-Papuga

telefon: 665 100 882

e-mail: monika.hajduk@lfr.lublin.pl

http://www.pożyczkaunijna.pl/
mailto:joanna.kulik@lfr.lublin.pl
mailto:monika.hajduk@lfr.lublin.pl

