
 
 

 

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA - TURYSTYKA 

Dla kogo?  firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą  
na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lub świętokrzyskiego  

 zgodnie z listą dopuszczonych PKD (poniżej) 

Kwota  do 500 000,00 PLN 

Oprocentowanie 
(stałe) 

Oprocentowanie na zasadach pomocy de minimis: 
 inwestycje w  Miejsca Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green Velo : 0,925% 

 Start up’y: 0,925% 
 pozostałe: 2,15%  

 
Oprocentowanie na zasadach rynkowych: od 2,85% 
 
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą 

Wkład własny  nie wymagany dla firm do 24 mcy działalności 
 nie wymagany dla inwestycji w Miejsca Przyjazne Rowerzystom na szlaku 

Green Velo 
 pozostałe inwestycje/firmy – 20% wkładu własnego 

Okres spłaty  max. 60 m-cy 
(w tym karencja max. 6 m-cy) 

Cel  wsparcie inwestycji w branży turystycznej oraz okołoturystycznej 
(infrastruktura, z której korzystać mogą turyści) 

 poszerzanie oferty produktów, usług i/lub wydłużenie sezonu turystycznego 
 związane z powyższym koszty bieżące/obrotowe 

 koszty promocji i reklamy 
 preferowane inwestycje w Miejsca Przyjazne Rowerzystom na szlaku Green 

Velo 
*max. termin rozliczenia JPR = 90 dni od daty uruchomienia pożyczki 

Ograniczenia  zakup gruntu/nieruchomości – do 90% wartości pożyczki 
 zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego nie starszych niż 5 

lat, z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony (z wyłączeniem firm 
transportowych) 

Zabezpieczenie  Weksel własny in blanco 
 oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

 poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, 
 zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 inne, do negocjacji 

Wykluczenia WYKLUCZENIA DOT. ZASTOSOWANIA WARUNKÓW DE MINIMIS 
 firmy w trudnej sytuacji finansowej; 



 
 

 

 firmy, które otrzymały pomoc publiczną w wysokości przekraczającej 200 tys. euro w 
ciągu 3 lat; 

 zakup środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie 
transportu drogowego towarów; 
WYKLUCZENIA DOT. PROGRAMU 

 inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego gruntu 
 zakaz podwójnego finansowania 

 refinansowanie inwestycji 
 spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne) 

 rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo 
 wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, 

alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych, śr. odurzających 
 likwidacja i budowa elektrowni jądrowych 

 inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych 
 promocja turystyczna 

 rewitalizacja przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich) 
  organizacja imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, 

festiwale, koncerty, targi, itp 

Lista 
dopuszczonych 
PKD 

55 - Zakwaterowanie;  
56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;  
50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski; 
50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski; 
50.1 - Transport lotniczy pasażerski; 
52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 
77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 77.21 - Wynajem i 
dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
79 - Działalność związana z turystyką; 
86 - Opieka zdrowotna; 
91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą; 
93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; 
96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; 
96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;  
47 - Handel detaliczny; 
03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych; 
10.52 - Produkcja lodów; 
10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; 
16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 
materiałów używanych do wyplatania; 
20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;  
32 - Pozostała produkcja wyrobów; 
74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro

