od

8,49%

Informacje o Funduszu

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.
jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę
lub prowadzącących działalność gospodarczą na terenie Mazowsza.

MRFP został powołany w 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 30 mln zł.

Cele Funduszu

Udzielanie pożyczek dla firm oraz przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą
Wspieranie przedsięwzięć związanych z:
przeciwdziałaniem bezrobocia
promocją samozatrudnienia
poprawą sytuacji zawodowej kobiet
realizacją idei społeczeństwa informacyjnego
wspieranie przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i kursów

Współpraca z PARP

Fundusz we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
zrealizował dwa projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Priorytet 1: Rozwój
przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji
otoczenia biznesu Działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego
finansowania inwestycji przedsiębiorstw).
Celem Programu była poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.
W ramach projektów PARP przekazała Funduszowi środki
w wysokości 8 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt „Twoja firma krok po
kroku”

Rozpoczęliśmy realizację projektu PO KL 6.2. „Twoja firma krok po kroku”.
Celem Projektu jest: wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw zakładanych na Mazowszu przez osoby do 25 roku
życia. Uczestnikami projektu są absolwenci i studenci mazowieckich szkół wyższych jako
grupa najbardziej zagrożona bezrobociem. Realizacja projektu obejmuje działania:
szkolenia, doradztwo i monitoring przez pierwszy rok dla grupy docelowej
zakwalifikowanej do Projektu,
wsparcie przedsiębiorców w zakresie organizacji i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej,
bezzwrotne dotacje w kwocie 30 tys. zł,
bezzwrotne wsparcie pomostowe w kwocie 900 zł przez okres 6 miesięcy,
Wartość projektu wynosi ok. 2,6 mln zł z przeznaczeniem na
wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Oferta Funduszu

Oferta Funduszu skierowana jest do:
Mikro,

małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego,
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
Rozpoczynających

własną
działalność gospodarczą

Dlaczego Fundusz?

Główne bariery dla MŚP w otrzymaniu kredytu bankowego:
utrudnienia

w ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez bank,
brak tzw. „historii kredytowej”,
nieakceptowane przez bank uproszczone formy księgowości
stosowane przez MŚP,
wysokie oprocentowanie kredytów na cele inwestycyjne,
niestabilna sytuacja ekonomiczna (sezonowość, niestałe
dochody, niska rentowność)

Przeznaczenie pożyczek
Funduszu
Pożyczkę z Funduszu można przeznaczyć na cele związane
z działalnością gospodarczą:
sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia
działalności gospodarczej;
zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych, biurowych i pomocniczych;
zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich
elementów, maszyn, urządzeń i aparatów;
zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia;
środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki,
wózki akumulatorowe, itp.);
zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą być nabywane jednie
w wersji kombi, van, societe (z kratką) lub samochody rejestrowane jako
dostawcze;

Przeznaczenie pożyczek
Funduszu(cd...)
zakup towarów handlowych;
zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub
prowadzenia prac naukowobadawczych związanych z prowadzona działalnością
gospodarczą;
zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej
i naukowo-badawczej;
zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Pożyczek nie udziela się na cele:
konsumpcyjne,
spłatę

długów i innych zobowiązań przedsiębiorcy, w tym w szczególności
zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
spłatę zobowiązań przedsiębiorcy wobec jego pracowników.

Oferta pożyczkowa

 Pierwszy

Krok – do 30.000 zł; dla podmiotów działających do 6 miesięcy
lub przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 Rozwój – do 120.000 zł na jeden cel; dla podmiotów działających powyżej
6 miesięcy,
 Progress – do 300.000 zł; dla podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 oprocentowanie – od 8,49% p. a.,
 okres spłaty – maksymalnie 48 miesięcy dla pożyczek Pierwszy Krok i Rozwój,
maksymalnie do 60 miesięcy dla pożyczek Progress,
 prowizja za udzielenie pożyczki – do 3% kwoty pożyczki Pierwszy Krok
i Rozwój, maksymalnie do 5% dla pożyczek Progress,
 opłata za rozpatrzenie wniosku – 100 zł,
 karencja rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 udział własny – 5% wartości pożyczki.

Formy zabezpieczeń pożyczek
Obligatoryjne:
weksel własny in blanco
Opcjonalne:
poręczenia instytucji (funduszy) poręczeniowych,
poręczenia osób trzecich,
akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji,
hipoteka,
przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej,
sądowy zastaw rejestrowy,
kaucja środków pieniężnych,
inne zaakceptowane przez Fundusz.

Podstawowe wymagane dokumenty
wniosek o pożyczkę
opis przedsięwzięcia (do 30.000 zł)
informacja o planowanym przedsięwzięciu (do 60.000 zł)
biznes plan (powyżej 60.000 zł)
dokumenty rejestrowe i finansowe firmy
zaświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami z ZUS
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
dokumenty potwierdzające proponowane zabezpieczenia
oświadczenie majątkowe
wybrane dane finansowo – księgowe
zakres upoważnienia dla konsumenta (przedsiębiorcy) – do
sprawdzenia danych w Infomonitorze
umowa najmu lokalu
umowa konta bankowego (firmowego) z numerem rachunku
dowód osobisty
wymagane formularze do wypełnienia znajdują się na stronie
www.mrfp.pl

Procedura rozpatrywania wniosku

 złożenie

wniosku w Funduszu
 wizytacja w firmie ubiegającej się o pożyczkę (opcjonalnie)
 ocena ryzyka przedsięwzięcia
 decyzja Komitetu Pożyczkowego o warunkach przyznania pożyczki
 podpisanie umowy
 wypłata środków finansowych

Nasze nagrody

Dziękujemy za uwagę

ADRES: 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86, II piętro lok. 209
TEL.: 0-22 890-04-26

E-MAIL: pozyczki@mrfp.pl
www.mrfp.pl

FAX: 0-22 890-13-11

