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wsparcie MŚP działających na rynku nie dłużej niż 

24 miesiące, wspomaganie rozwoju kolejnych 

etapów działalności gospodarczej we wczesnej 

fazie rozwoju

10-900 tys. zł

7 lat

8,17%-11,17% oprocentowanie (oparte na stopie bazowej KE)

max. okres spłaty licząc od daty jej
uruchomienia

Pożyczka dla 
startupów

działających poniżej 24 m-cy

dla projektów realizowanych: 

a) w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,

a) na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

7,17%



Pożyczka dla 
startupów

działających poniżej 24 m-cy

CEL POŻYCZKI
przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego 
realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż  24 miesiące mające 
na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym 
w szczególności: 

 inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, 
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów 
lub usług,

 rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel 
elektroniczny), 

 inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej 
technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), 

 przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji 
produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT –
best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające 
redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, 
wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego 
wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu), 

 finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie 
powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją 
przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.



Ostateczny Odbiorca wystawia weksel in blanco wraz z 
deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie 
pożyczki wraz z odsetkami może mieć formę:

•poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, 

•przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, 

•zastawu zwykłego bądź rejestrowego, 

•hipoteki na nieruchomości, 

•oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 
777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w 
formie aktu notarialnego, 

•gwarancji bankowej,
•inne.

Pożyczka dla 
startupów

działających poniżej 24 m-cy



Małopolski 
Fundusz

Pożyczkowy
MARR SA

Stała oferta pożyczkowa
środki własne

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy z Małopolski

Ile: maksymalnie 500 tysięcy złotych

Warunki:
• zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku)

• 20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia

• zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty

• pożyczka na okres do 5 lat

•oprocentowanie od 9,37% – 11,17% w skali roku (stałe w całym okresie pożyczkowym)

• za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% kwoty, przy 
pożyczkach z okresem spłaty do 2 lat i 1,5% – przy pożyczkach z okresem spłaty powyżej 2 lat.



wsparcie małopolskich projektów z zakresu
rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów
wiejskich

300 tys. - 10 mln zł

20 lat

warunek Wsparcie obejmować będzie projekty
wpisane do gminnego programu
rewitalizacji, następnie zaakceptowanego
przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 
zarządzającego RPO WM
i wpisanego do Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa
małopolskiego,

max. okres spłaty licząc od daty jej
uruchomienia

Wymagane jest spełnienie trybu
określonego przez IZ RPO WM 
na lata 2014-2020

Pożyczka na 
rewitalizację

REW II
wymagania

3,85 % stałe oprocentowanie



Pożyczka na 
rewitalizację

REW II

realizacja przedsięwzięć wpływających
na likwidację lub niwelację
zdiagnozowanych w gminnym
programie rewitalizacji problemów
społecznych



Pożyczka na wsparcie działań związanych
z dostosowanie budynków dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
Finansowaniu mogą podlegać projekty, mające na celu
dostosowanie: budynków mieszkalnictwa
wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego
oraz budynków użyteczności publicznej dla potrzeb
osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w 
mobilności. Środki mogą być przeznaczone na
instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych
udogodnień wskazanych jako optymalny zakres
działań, zgodnie z Audytem dostępności

cel

obszar

0,15%

Okres spłaty pożyczki liczony od daty
uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej
spłaty pożyczki

Fundusz 
Dostępności

do 2 mln

Małopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, 
Opolskie i Śląskie

stałe oprocentowanie

wartość pożyczki. 
Możliwe umorzenie do 40% kapitału

do 20 lat



Fundusz 
Dostępności

zakres działań przewidzianych
w ramach Funduszu zgodny
z dokumentem: Standardy dostępności
dla polityki spójności 2014-2020
(Standardy dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 stanowią
załącznik nr 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020).



Faktoring 
należnościowy

DŁUŻNIK

FAKTORFAKTORANT
2. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

PRZYSŁUGUJĄCEJ OD DŁUŻNIKA



Faktoring 
odwrotny

FAKTORANT

FAKTORWIERZYCIEL
2. ZAPŁATA ZA FAKTURĘ



Faktoring 
z regresem, 

finansowanie 
należności

• Limit od 50 tys. do 1 mln PLN
• Przejrzyste koszty – miesięczny abonament za 

korzystanie z przyznanego limitu
• Finansuje niewymagalne wierzytelności
• Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni

FAKTORING RYCZAŁTOWY

• Brak kosztów za opóźnienia 
w płatnościach odbiorców

• Pełna kontrola nad kosztami – brak min. 
poziomu wykorzystania limitu

• Łatwy proces online do złożenia 
wniosku

KORZYŚCI



Faktoring 
z regresem, 

finansowanie 
należności

• Limit od 50 tys. do 1 mln PLN
• Finansuje niewymagalne wierzytelności
• Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni
• Okres tolerancji w opóźnieniach od 14 do 45 dni

FAKTORING ROZLICZANY PER FAKTURA



Faktoring 
odwrotny, 

finansowanie 
zobowiązań

FAKTORING ODWROTNY

• Limity od 50 tys. do 250 tys. PLN
• Finansuje niewymagalne zobowiązania 
w dowolnym momencie
• Okres finansowania do 60 dni
• Szerokie możliwości wykorzystania 

zabezpieczeń, w tym innych niż należności

• Akceptujemy szeroki wachlarz 
zabezpieczeń

• Możliwość połączenia 
z finansowaniem należności

• Możliwość złożenia wniosku online

KORZYŚCI



KORZYŚCI

faktoring

Środki dostępne w 48h

Szybsza rotacja należności

Wyższa rentowność aktywów

Bezpieczeństwo transakcji- weryfikacja 
odbiorców

Możliwości wydłużenia terminu płatności 
odbiorcom

Profesjonalna kontrola kredytowa należności



KORZYŚCI

instrumenty 
pożyczkowe

Większa dostępność od kredytów bankowych

Szybka ścieżka udzielania wsparcia
i elastyczności jego przeznaczenia

Ułatwiają start w nowy biznes, rozwój firmy
czy organizacji

Stałe i korzystne oprocentowanie

Elastyczne formy zabezpieczenia

Indywidualne podejście pracowników do Klienta

Doświadczenie pracowników



Dziękuję za uwagę 
Zapraszam do kontaktu

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr 
pozyczki@marr.pl

www.faktoring.marr.pl


