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I. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 

POŻYCZKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

1. Instrumenty Finansowe dla MŚP - Pożyczka dla start-upów 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego, pośrednicy finansowi wskazani na stronie Banku 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Poddziałanie 3.4.1 RPO WM Finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju 

(pożyczka dla start-upów) 

 Pożyczkobiorcy: MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, 

 Przeznaczenie pożyczki: pożyczka od 10 tys. zł do 1 mln zł: 

o przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę 

przedsiębiorstw, 

o wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, 

o inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, 

o handel elektroniczny, 

o wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwiązań pro-

środowiskowych. 

 Oprocentowanie: 

o na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (RIS, regiony o niskim wskaźniku 

przedsiębiorczości) – w sierpniu 2022 r. oprocentowanie 5,81 %, 

o na warunkach rynkowych – w sierpniu 2022 r. od min. 6,81 %. 

 Okres spłaty: maksymalnie 84 miesiące – 7 lat (karencja do 6-mcy). 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Pożyczki udzielane są na bieżąco. 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BGK – pożyczka dla 

start-upów. 

2. Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” 

Źródło informacji: strona internetowa Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i 

Rozwoju 

Gdzie szukać wsparcia? 

Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Pożyczka może zostać przeznaczona na cele: 

 obrotowe (zakup towarów, materiałów, surowców, bieżące koszty prowadzenia 

działalności); 

 inwestycyjne: (zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, budowa, remont, modernizacja 

czy rozbudowa nieruchomości, zakup samochodu, itp.); 

 inwestycyjno-obrotowe. 

 

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-malopolskie-43/pu-0/toc-0/top-0/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-dla-start-upow-10/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-dla-start-upow-10/
https://funduszemalopolska.pl/bez-kategorii/fundusz-pozyczkowy-skawa-formularze-do-pobrania/
https://funduszemalopolska.pl/bez-kategorii/fundusz-pozyczkowy-skawa-formularze-do-pobrania/
https://funduszemalopolska.pl/bez-kategorii/fundusz-pozyczkowy-skawa-formularze-do-pobrania/
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Warunki pożyczki: 

 maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 zł; 

 udzielona maksymalnie na okres: 

 60 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości nie przekraczającej 250 000 zł, 

przy czym okres spłaty może zostać wydłużony do 72 miesięcy, jeżeli pożyczka 

jest udzielana na cele inwestycyjne, 

 84 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości powyżej 250 000 zł; 

 karencja: 

 w przypadku pożyczek miesięcznych - do 6 rat kapitałowych, 

 w przypadku pożyczek kwartalnych - do 2 (dwóch) rat kapitałowych; 

 oprocentowanie – od 6,54%; 

 prowizja – 1%; 

 cele pożyczki – obrotowe i inwestycyjne; 

 zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, poręczenie osób 

trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, pieniądze zgromadzone na rachunkach lub 

depozytach bankowych oraz inne zaakceptowane przez Zarząd SCPiR; 

 wkład własny nie jest wymagany. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Od 20.04.2022 r. został uruchomiony nabór ciągły. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie internetowej Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

3. Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA” - 
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 

Źródło informacji: strona internetowa Fundacji Rozwoju Regionu Rabka 

Gdzie szukać wsparcia? 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Oferta pożyczkowa skierowana do osób rozpoczynających lub prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie woj. małopolskiego na finansowanie przedsięwzięć 

gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP,  

w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych. 

Warunki pożyczki: 

 maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 zł; 

 spłata – do 7 lat; 

 karencja – do 6 miesięcy; 

 oprocentowanie – od 6,54%; 

 prowizja – 1%; 

 cele pożyczki – obrotowe i inwestycyjne; 

 zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, poręczenie osób 

trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym 

oraz inne zaakceptowane przez FRRR; 

 bez wkładu własnego. 

https://funduszemalopolska.pl/bez-kategorii/fundusz-pozyczkowy-skawa-formularze-do-pobrania/
https://frrr.pl/pozyczka-uniwersalna/
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W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Od 27.04.2022 r. został uruchomiony nabór ciągły. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. 

4. Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka Uniwersalna” - Centrum 

Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

Źródło informacji: strona internetowa Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

Gdzie szukać wsparcia? 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, realizowanych 

przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich potrzeb bieżących 

oraz inwestycyjnych.  

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 

prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa małopolskiego, którzy 

zgodnie z właściwymi dokumentami rejestrowymi posiadają na obszarze województwa 

małopolskiego siedzibę lub oddział. 

Warunki pożyczki: 

 kwota pożyczki – od 30 000 zł do 1 000 000 zł; 

 spłata – maksymalnie do 7 lat; 

 karencja – do 6 miesięcy; 

 oprocentowanie – od 6,04%; 

 prowizja – od 0,5 %; 

 przeznaczenie pożyczki – cele obrotowe i inwestycyjne; 

 bez wkładu własnego; 

 zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, poręczenie osób 

trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym 

oraz inne zaakceptowane przez Zarząd CBMZ. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Od 19.05.2022 r. został uruchomiony nabór ciągły. Wnioski wraz z załącznikami należy 

wypełnić elektronicznie. Komplet dokumentów można złożyć tylko w wersji papierowej  

w siedzibie firmy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Biznesu Małopolski 

Zachodniej Sp. z o.o. 

5. Program Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

https://frrr.pl/projekty/pozyczka-uniwersalna/
https://cbmz.pl/fundusz-pozyczkowy-cbmz
https://cbmz.pl/fundusz-pozyczkowy-cbmz
https://cbmz.pl/fundusz-pozyczkowy-cbmz
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c17887
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. 

o Wsparcie dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich, absolwentów szkół i uczelni 

wyższych poszukujących pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania 

tytułu zawodowego, bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego, opiekunów osób niepełnosprawnych - 

członków rodzin opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierających 

świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego. 

o Wartość pożyczki to ok. 120 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia). 

o Oprocentowanie – 1,64 % lub 0,66 % w skali roku. 

o Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. 

o Okres spłaty pożyczki do 7 lat. 

o Karencja w spłacie do 1 roku. 

o W przypadku ubiegania się o pożyczkę na podjęcie działalności lub już jej 

uzyskania, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa i szkoleń. 

 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy. 

o Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

niepublicznych przedszkoli i szkół, żłobków lub klubów dziecięcych, podmiotów 

świadczących usługi rehabilitacyjne, osób fizycznych, osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, producentów rolnych. 

o Wartość pożyczki to ok. 35 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). 

o Oprocentowanie – 1,64 % lub 0,66 % w skali roku. 

o Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. 

o Okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat. 

o W przypadku skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,  

a następnie z pożyczki na utworzenie miejsca pracy, istnieje możliwość 

skorzystania z umorzenia części pożyczki. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Wnioski o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na 

utworzenie stanowiska pracy należy złożyć do instytucji finansowej, która działa na 

terenie gdzie planuje się prowadzenie, bądź prowadzi działalność gospodarczą. 

Wniosek należy złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez 

generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika. Informacje  

i wnioski dostępne są na stronie internetowej BGK. 

6. Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c17887
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Pożyczka płynnościowa jest instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi 

konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w celu poprawy płynności 

finansowej. Uprawnione do skorzystania są podmioty ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalnych, centra 

integracji społecznej, organizacje pozarządowe czy zakłady aktywności zawodowej. 

Podmiot ekonomii społecznej: 

o musi istnieć co najmniej 12 miesięcy i posiadać co najmniej jeden 

zamknięty rok obrotowy,  

o spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, 

o prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, 

o posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami 

i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na 

podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES). 

Warunki pożyczki: 

 Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości 

rocznego obrotu (tj. obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku 

obrachunkowym sprzed pandemii - 2019 r.) z działalności gospodarczej lub 

odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł. 

 Pożyczka może finansować do 100 proc. wydatków ostatecznego odbiorcy. 

Finansowane są wydatki w kwotach brutto (z VAT-em, bez względu na to, czy 

ostateczny odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 

 Okres spłaty – do 4 lat.  
 Oprocentowanie – 3,28 % w skali roku. 

 Karencja w spłacie – do 12 miesięcy. 

 Brak opłat i prowizji. 

 Pożyczka może zostać przeznaczona na:  

o wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 

o zobowiązania publiczno-prawne, 

o zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury itp., 

o zakup towarów, półproduktów itp., 

o koszty administracyjne, 

o koszty zakupu drobnego wyposażenia. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Szczegółowe informacje dodatkowe są dostępne na stronie Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

7. Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Pożyczka misyjna umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków 

związanych z pomocą osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
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działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Może być także 

przeznaczona na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy. Przeznaczona jest dla 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w 

Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, 

spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej. 

Warunki pożyczki: 

 Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki - 100 tys. zł.  

 Okres spłaty – do 5 lat. 

 Oprocentowanie – 0 proc. w skali roku. 

 Pożyczkobiorcy - PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy. 

 Zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie  

w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę.  

 Karencja w spłacie – do 12 miesięcy. 

 Brak opłat i prowizji. 

 Możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki. 

Pożyczka może zostać przeznaczona na:  

o wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 

o zobowiązania publiczno-prawne, 

o zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury itp., 

o zakup towarów, półproduktów itp., 

o koszty administracyjne, 

o koszty zakupu drobnego wyposażenia. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Szczegółowe informacje dodatkowe są dostępne na stronie Banku Gospodarstwa 

Krajowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c23275
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c23275
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II. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 
OFERTA MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO 

1. MARR - pożyczka dla mikro i małych firm 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego   

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka w ramach Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców 

z Małopolski z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 Maksymalnie kwota 500 tys. złotych. 

 Na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 

miesięcy.  

 Oprocentowanie od 8,01 % do 9,81 % w skali r. (oprocentowanie stałe w całym 

okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. 

ustalania stóp referencyjnych. 

 Wymagane 20% wkładu własnego. 

 Za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki, jeśli 

okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 

miesiące. 

 Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub 

prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., 

hipoteki na nieruchomości. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być 

dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej MARR. 

2. MARR - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka w ramach Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego. 

 Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców z całej Małopolski. 

 Maksymalnie 500 tys. złotych. 

 Zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku). 

 20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia. 

 Zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty.  
 Pożyczka na okres do 5 lat. 

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-dla-mikro-malych-firm/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-dla-mikro-malych-firm/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-firma/
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 Oprocentowanie od 8,01 % do 9,81 % w skali r. (stałe w całym okresie 

pożyczkowym) - oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania 

stóp referencyjnych. 

 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. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej MARR.  

3. MARR - faktoring dla przedsiębiorców 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Faktoring krajowy z regresem z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN. Finansuje 

niewymagalne wierzytelności. Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni. 

Dedykowany klientom posiadającym więcej niż jednego odbiorcę. Okres tolerancji 

w opóźnieniach od 14 do 45 dni. Wygodny proces złożenia wniosku online. 

 Faktoring ryczałtowy z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN. Miesięczny abonament 

za korzystanie z przyznanego limitu. Finansuje niewymagalne wierzytelności. 

Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni. Klient nie ponosi kosztów 

opóźnień. Dedykowany klientom posiadającym więcej niż jednego odbiorcę. 
Wygodny proces złożenia wniosku online. 

 Faktoring odwrotny z limitem 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. Wygodny proces złożenia wniosku online. 

 Faktoring dla firm (dostawców i wykonawców) współpracujących z JST  

z obszaru Małopolski z limitem do 1mln PLN. Finansuje również usługi 

budowlane. Wygodny proces złożenia wniosku online. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i formularz dostępne na stronie internetowej MARR. 

  

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-firma/
https://faktoring.marr.pl/
https://faktoring.marr.pl/
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III. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 

OFERTA POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. PFP - Program Pożyczek Własnych PFP 

Źródło informacji: strona internetowa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 

Gdzie szukać wsparcia? 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Maksymalna kwota pożyczki: do 300 000,00 PLN. 

 Oprocentowanie stałe od 6,81%. 

 Maksymalny okres spłaty - do 3 lat. 

 Maksymalny okres karencji - do 3 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie 

przedłuża okresu spłaty pożyczki). 

 O  pożyczkę mogą ubiegać się: 

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze 

województwa małopolskiego nie posiadające zaległości z tytułu należności 

publicznoprawnych oraz nie będące stroną układu w spłacie takich 

zobowiązań, 

 posiadające wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka, 

 mające dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na 

sfinansowanie swojego działania i rozwoju, 

 działające we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora 

rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność 

przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących 

działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną. 

 Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele 

obrotowe, pożyczkobiorca jest zobligowany do udokumentowania wydatkowania 

środków zgodnie z celem w okresie do 6 miesięcy od uruchomienia środków z 

pożyczki. 

 Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, 

poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Informacje i wniosek są dostępne na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości 

  

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/program-pozyczek-wlasnych-1
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/program-pozyczek-wlasnych-1
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/program-pozyczek-wlasnych-1
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IV. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 

OFERTA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU 

1. ARP - Pożyczka antyinflacyjna w ramach tarczy antykryzysowej  

z gwarancją EFG 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na łagodzenie 

negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej 

na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów 

surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule 

inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych 

inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji). 

 Dla klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2021 

rok (pozytywna EBITDA i wynik netto), nie będących w sytuacji trudnej na koniec 

31.12.2019 roku., prowadzących pełną księgowość, spełniających kryteria objęcia 

gwarancją portfelową EFG. 

 Kwota pożyczki: 0,8 mln zł - 10 mln zł. 

 Okres finansowania:  

o do 4 lat dla pożyczki w formule obrotowej z maksymalną karencją w spłacie 

kapitału do 3 miesięcy,  

o do 6 lat dla pożyczki w formule inwestycyjnej z wydłużonym okresem karencji 

w spłacie kapitału do 15 miesięcy. 

 Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w 

Parametryzatorze pożyczkowym. 

 Prowizja przygotowawcza wynosi 0,2%.  
 Brak następujących prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty 

pożyczki, od przedterminowej spłaty. 

 Zabezpieczenie pożyczki obowiązkowe:  

o gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego zabezpieczająca 70% 

kwoty pożyczki 

oraz: hipoteka na nieruchomości (akceptowalne wpisy na miejscu innym niż 

pierwsze) lub zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach (ARP wymaga 

zabezpieczeń rzeczowych maksymalnie do wartości 50% kwoty pożyczki 

liczonej według wartości rynkowej). 

 Zabezpieczenie uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 

777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

2. ARP - Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
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Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka obrotowa w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu 

wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające 

źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł 

finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Środki na wypłatę 

wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji 

prowadzonej działalności dla klientów z potwierdzonym deficytem płynności 

bieżącej. 

 Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie 

potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy 

krótkiej płynności. 

 Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze.  

 Okres finansowania do 2 lat. 

 Wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. 

 Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach. 

 Oprocentowanie rynkowe i koszty:  

o WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze 

pożyczkowym; 

o prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za 

rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata 

finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego). 

 Zabezpieczenie:  

o dla pożyczki do 200 tys. zł: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 

art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy;  

o dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na 

nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez 

ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia 

Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie 

wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

3. ARP - Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym  

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla 

klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. 

(pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. 

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
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 Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł dla MŚP, 10 mln zł – maksymalna kwota 

finansowania dla podmiotów dużych. 

 Okres finansowania do 6 lat. 

 Wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy.  

 Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach. 

 Oprocentowanie rynkowe i koszty:  

o WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze 

pożyczkowym; 

o prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za 

rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki. 

 Zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe 

zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości 

rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz 

zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 

777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

4. ARP - Pożyczka na spłatę rat kredytowych 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Pożyczka przeznaczona na spłatę rat kredytowych kredytów inwestycyjnych w 

okresie spłaty. 

 Dla klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 

r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. 

 Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, do 10 

mln zł dla podmiotów Dużych. 

 Okres finansowania rat: do 12 miesięcy. 

 Cel finansowania: rata kapitałowo-odsetkowa lub rata kapitałowa. 

 Okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy. 

 Okres karencji w spłacie odsetek: do 11 miesięcy lub brak. W przypadku karencji 

w spłacie odsetek, odsetki naliczone w okresie finansowania rat płatne 1 miesiąc 

po zakończeniu okresu karencji w spłacie odsetek. 

 Okres spłaty pożyczki: do 36 miesięcy, standardowo okres spłaty stanowi 2-

krotność okresu finansowania rat. Końcowa data spłaty pożyczki przed datą spłaty 

umowy kredytowej.  
 Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (marża ustalana jest indywidualnie, nie 

niższa niż marża umowy kredytowej objętej Programem). 

 Prowizja za udzielenie finansowania: 0,2% od kwoty pożyczki.  
 Brak następujących prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty 

pożyczki, od przedterminowej spłaty. 

 Zabezpieczenie pożyczki: materialne pokrycie udzielanego finansowania 

zabezpieczeniami rzeczowymi (hipoteka, opcjonalnie hipoteka oraz zastaw na 

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/


         

      

17 

 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na poziomie minimum 120% kwoty 

finansowania – liczone według wartości rynkowej zabezpieczeń w relacji do 

zaangażowania pozostającego do spłaty w banku objętego tymi zabezpieczeniami. 

 Zasady ustanawiania zabezpieczeń i egzekucji reguluje Umowa 

Międzywierzycielska zawierana pomiędzy przedsiębiorcą, ARP i bankiem. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

5. ARP - Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów MŚP, 

którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej 

działalności gospodarczej 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów z sektora MŚP o obrotach 

powyżej 4 mln zł dla przedsiębiorstw posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. 

(pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. 

 Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto.  

 Okres finansowania może trwać do 6 lat.  

 Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy. 

 Wiek pojazdu i/lub naczepy nie może być starszy niż 3 lata na dzień złożenia 

wniosku.  

 Oprocentowanie i koszty:  

o WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu, 

o opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%,  

o opłaty manipulacyjne 0%,  

o ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją 

opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat 

 Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie 

głównych udziałowców leasingobiorcy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

6. ARP - Leasing operacyjny „Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją 

w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności dla klientów z 

sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 

r. (pozytywna EBITDA i wynik netto),  bez ograniczeń rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, prowadzących pełną księgowość.  

 Przedmiotem leasingu są maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od 

autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców 

zagranicznych. 

 Kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie.  

 Brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 m-cy karencji w spłacie 

pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu 

karencji zależna od wyniku analizy leasingowej).  

 Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją). 

 Oprocentowanie i koszty:  

o WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu; 

o opłaty manipulacyjne 0%; 

o wartość wykupu 1%; 

o ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone 

przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat. 

 Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku 

zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do 

uzgodnienia z Klientem. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

7. ARP - Leasing operacyjny „REMaszyneria” z karencją w spłacie, na 

refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w 

komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP 

o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna 

EBITDA i wynik netto) prowadzących pełną księgowość. 

 Przedmiotem leasingu są maszyny i urządzenia nabyte od polskich dostawców lub 

autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców 

zagranicznych lub dla których zapewniony jest w Polsce autoryzowany serwis. 

 Kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie na podstawie promesy 

sprzedaży (lub wyceny). 

 Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją). 

 Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy. 

 Oprocentowanie i koszty:  

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/


         

      

19 

 

o WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu; 

o opłata wstępna/pierwsza rata (czynsz inicjalny) – 0%; 

o opłaty manipulacyjne 0%; 

o wartość wykupu 1%; 

o ubezpieczenie ustalane indywidualnie; istnieje możliwość, aby 

ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone 

zostało przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat. 

 Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku 

zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do 

uzgodnienia z Klientem. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

8. ARP - Program wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych 

przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Dotyczy wszystkich umów, na podstawie których oddaje się pojazd do korzystania 

za wynagrodzeniem  dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów 

pasażerskich, z wiodącym PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z (pozytywna EBITDA i 

wynik finansowy netto za 2019 rok). 

 Pożyczka udzielana w PLN bez względu na walutę finansowanej umowy. 

 Brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju 

prowadzonej działalności, statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. 

 Kwota pożyczki ustalana indywidualnie. 

 Okres przelewania transz pożyczki do 12 m-cy. 

 Okres spłaty pożyczki (raty równe) ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą 

(umowa leasingu będzie obowiązywała co najmniej przez okres równy okresowi 

spłaty pożyczki – wydłużenie okresu trwania umowy leasingu). 

 Oprocentowanie i koszty:  

o WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu; 

o brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki. 

 Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

9. ARP - Pożyczka obrotowa dla MŚP 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczki-msp/po%C5%BCyczka-obrotowa-dla-m%C5%9Bp/
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Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Warunki pożyczki: 

 pożyczka przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego dla Klientów z 

sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 

ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną 

księgowość; 

 kwota pożyczki: od 0,8 mln zł; 

 oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w 

parametryzatorze pożyczkowym; 

 prowizja przygotowawcza od 0,2%, brak prowizji za rozpatrzenie wniosku; 

 hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez 

ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy 

Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

10. ARP - Pożyczka inwestycyjna dla MŚP 

Źródło informacji: strona internetowa Agencji Rozwoju Przemysłu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Warunki pożyczki: 

 pożyczka przeznaczona na finansowanie inwestycji dla Klientów z sektora MŚP o 

obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy 

(pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość; 

 kwota pożyczki: od 0,8 mln zł; 

 oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w 

parametryzatorze pożyczkowym; 

 prowizja przygotowawcza od 0,2%, brak prowizji za rozpatrzenie wniosku; 

 wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto; 

 hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez 

ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy 

Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej ARP S.A. 

  

https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczki-msp/po%C5%BCyczka-inwestycyjna-dla-m%C5%9Bp/
https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczki-msp/po%C5%BCyczka-inwestycyjna-dla-m%C5%9Bp/
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V. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

GWARANCJE KREDYTOWE 

1. Gwarancja de minimis 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Banki, które podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wsparcie rozwoju, trwałości i konkurencyjności mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, w szczególności tych, które nie dysponują odpowiednim 

zabezpieczeniem kredytu. 

 Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. 

 Standardowy zakres gwarancji to 60% kwoty kredytu (do 31.12.2022 r. 80%). 

 Maksymalna kwota gwarancji w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. może 

wynieść 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji pow. 5 lat.  

 Maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego oraz do 120 

miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. 

 Stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku 

rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 

1 stycznia 2021 r. do 31.12.2022 r.). 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?   

Gwarancje dostępne są w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK. 

Warunki gwarancji de minimis z pakietu pomocowego dostępne będą do  31.12.2022 r. 

2. Gwarancja Biznesmax z dotacją 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Banki, które podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, efektywnych ekologicznie oraz 

zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP. 

 Zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kosztów 

inwestycji lub kapitału obrotowego. 

 Można otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.  

 Zakres gwarancji do 80% kapitału kredytu. 

 Maksymalna kwota gwarancji 2,5 mln euro. 

 Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka roczna 

dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 3,33 proc. 

 W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 oraz agresją 

Rosji na Ukrainę, gwarancja może również objąć kredyt płynnościowy tj. obrotowy 

odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany  

z inwestycją udzielony do 31.12.2022 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis. 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/
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W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Gwarancje dostępne są w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK.  

3. Gwarancja płynnościowa i na inwestycje 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Banki, które podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wspieranie średnich i dużych firm. 

 Maksymalna kwota gwarancji do 200 mln zł. 

 Kwota kredytu lub suma kredytów nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł.  

 Zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu. 

 Okres gwarancji: 

o do 39 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego, 

o do 72 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego. 

 Stawki prowizyjne:  

o średni przedsiębiorcy: 

        0,25 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją 

        0,50 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją 

        0,50 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją 

        1 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją 

        1 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją 

        1 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją; 

o duże przedsiębiorstwa: 

        0,50 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją 

        1 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją 

        1 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją 

        2 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją 

        2 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją 

        2 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Gwarancje dostępne są w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK do 

31.12.2022 r. 

4. Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

W Bankach, które podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Gwarancje skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP działających w sektorze 

rolnym tj.: rolnicy producenci produkcji rolnej oraz przedsiębiorcy z branży 

przetwórstwa rolno-spożywczego.  

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego/
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 Ułatwienie dostępu do finansowania kredytem oraz zabezpieczenie kredytu na 

wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym w umowie 

kredytowej. 

 Jeżeli kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków to 

dokona tego gwarant. 

 Możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania dla kredytów obrotowych (do 

31.12.2022 r.).  

 Zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu i nie więcej niż 5 mln zł (dla rolników 

podstawowej produkcji rolnej) albo 10 mln zł (dla przedsiębiorców przetwórstwa 

rolno – spożywczego).  

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego: 

 dotyczy tylko kredytów obrotowych niepowiązanych z inwestycją EFRROW 

udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności 

gospodarczej do 31 grudnia 2022 r.; 

 obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu 

objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku dla kredytów 

udzielonych do 30 czerwca 2022 r. i 5 punktów procentowych dla kredytów 

udzielonych po 1 lipca 2022 r.; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu 

obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek 

naliczonych przez bank kredytujący; 

 stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz 

przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu 

udzielonego przetwórcom produktów nierolnych. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Gwarancje dostępne są w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK. Dopłaty 

dostępne do 31.12.2022 r.  

5. Gwarancja spłaty limitu faktoringowego 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Faktorzy, którzy podpisali stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych firm.  

 Gwarancją może być objęty limit faktoringowy przyznany Faktorantowi, zgodnie 

z zasadami obowiązującymi u Faktora. 

Faktor w formie limitu faktoringowego objętego gwarancją może finansować 

wierzytelności lub zobowiązania Faktoranta o terminie wymagalności nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, zaistniałe po 1 marca 2020 r., mające 

charakter pieniężny, które są: 

o niewymagalne, 

o nieprzeterminowane, 

o bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury 

do finansowania) według najlepszej wiedzy Faktora, 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/#c13374
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o nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest 

udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej. 

 Maksymalna kwota gwarancji do 200 mln zł. 

 Maksymalna kwota limitu faktoringowego wynosi 250 mln zł. 

 Zakres gwarancji do 80%. 

 Stawki prowizyjne za udzielenie gwarancji: 

o Okres limitu faktoringowego do 1 roku - przedsiębiorca będący MŚP 0,25 proc., 

duży przedsiębiorca 0,50 proc. 

o Okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat- przedsiębiorca będący 

MŚP 0,50 proc., duży przedsiębiorca 1,00 proc. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Gwarancje dostępne są u faktorów, którzy podpisali z BGK umowy dotyczące udzielania 

gwarancji spłaty limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych do 

31.12.2022 r. 

6. Gwarancja dla leasingu 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Firmy leasingowe, które  podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  

 Gwarancja zabezpiecza transakcje leasingowe (leasing lub pożyczkę leasingową) 

udzielane przez leasingodawców, którym zostanie udostępniony limit gwarancyjny 

na podstawie umowy podpisanej z BGK. 

 Przedmiotem gwarancji może być: 

o Leasing – leasing finansowy w rozumieniu definicji Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego (EFI) tj. przenoszący zasadniczo całe ryzyko 

i pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorcę 

lub 

o Pożyczka na zakup rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych 

w prowadzonej działalności gospodarczej.  

 Maksymalna kwota gwarancji: 

o 100 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych, 

o 120 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, 

o 800 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w pozostałych 

sektorach. 

 Zakres gwarancji do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej. 

 Prowizja za udzielenie gwarancji: 

o 0,20 proc. kwoty gwarancji za 1, 2, 3 rok, 

o 0,30 proc. kwoty gwarancji za 4 i kolejny rok gwarancji. 

 Maksymalny okres gwarancji120 miesięcy (minimalny 3 miesiące). 

 Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej.  

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-leasingu/
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W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Gwarancje dostępne są w firmach leasingowych, które podpisały z BGK umowy 

dotyczące udzielania gwarancji spłaty leasingu i pożyczki leasingowej do 31.12.2022 r. 

7. Gwarancja bankowa  

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wsparcie dla, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.  

 Gwarancje mogą być udzielane m.in. na zabezpieczenie płatności w umowach, 

terminowej zapłaty, zapłaty należności z tytułu umowy najmu i innych rodzajów 

transakcji. 

 BGK może na zlecenie polskiej spółki, po pozytywnej ocenie jej sytuacji 

finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. Dostępne są m.in. gwarancje 

wadialne, zwrotu zaliczki, dobrego/należytego wykonania kontraktu, rękojmi, 

zapłaty. BGK może także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane 

przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe. 

 Gwarancje wystawione przez BGK to: 

o zobowiązania banku dostępne w PLN, EUR, USD lub innych walutach 

obcych, 

o zabezpieczenie udostępniane w formie jednorazowej transakcji lub linii, 

o pewne i wygodne zabezpieczenie wykonania przez kontrahenta 

zobowiązań umownych. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Wnioski należy wypełnić elektronicznie lub skontaktować się bezpośrednio z najbliższym 

Regionem BGK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

8.  EWADIA – poręczenie wadialne  

Źródło informacji: strona internetowa POLFUND fundusz poręczeń Kredytowych S.A. 

Gdzie szukać wsparcia? 

POLFUND Fundusz poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Poręczenie wadialne w formie elektronicznej to alternatywny sposób na wniesienie 

wadium w gotówce. System ewadia.pl umożliwia uzyskanie wadium elektronicznego  

do postępowań w ramach PZP – stanowiącego alternatywę dla wadium wnoszonego  

w formie gotówkowej.  

https://www.bgk.pl/duze-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/finansowanie-eksportu/gwarancja-bankowa/
https://www.bgk.pl/duze-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/finansowanie-eksportu/gwarancja-bankowa/
https://www.bgk.pl/duze-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/finansowanie-eksportu/gwarancja-bankowa/#c16966
https://www.bgk.pl/duze-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/finansowanie-eksportu/gwarancja-bankowa/#c16966
https://ewadia.pl/
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Główne zalety to przede wszystkim: 

 Brak blokowania środków firmy - zamiast wnosić wadium w przetargu publicznym 

w formie gotówkowej, istnieje możliwość skorzystania z alternatywy w postaci 

poręczenia wadialnego (zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych). 

 Limit do 100 000 PLN – oferta zawiera automatycznie odnawialny limit 

poręczeniowy do 100 000 PLN (z opcją zwiększenia do 500 000 PLN). Jeśli 

kończy się termin ważności poręczenia wadialnego, zablokowane wcześniej środki 

uzupełnią limit. 

 Oszczędność czasu - dokument Oświadczenia o udzieleniu poręczenia 

wadialnego, który załącza się do dokumentacji przetargowej, jako forma 

potwierdzenia wniesienia wadium wystawiany jest w ciągu kilkunastu minut. 

 Wartość prowizji za udzielenie poręczenia już od 1,2% dla zarejestrowanych 

użytkowników systemu. 

 100% Online - bez wychodzenia z biura. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Szczegółowe informacje i wniosek są dostępne na stronie internetowej POLFUND 

fundusz poręczeń Kredytowych S.A. 

  

https://ewadia.pl/kontakt/
https://ewadia.pl/kontakt/
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VI. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 

ZWOLNIENIA, ODLICZENIA I ULGI PODATKOWE 

1. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej „Nic nie zapłacisz za przesunięcie 

płatności podatku” 

Źródło informacji: strona internetowa Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej 

Gdzie szukać wsparcia? 

Właściwy urząd skarbowy lub dzwoniąc pod nr telefonu: 22 330 03 30 (z telefonów 

komórkowych); 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych); +48 22 330 03 30 (z zagranicy). 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Możliwość zwolnienia z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności  

w ratach podatku i zaległości podatkowych. 

Wniosek podatnika musi być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, a w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: 

 które nie stanowią pomocy publicznej, 

 które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w 

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy 

w ramach zasady de minimis,  

 które stanowią pomoc publiczną udzielaną w celu naprawienia szkód 

wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. 

Ze zwolnienia mogą skorzystać Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

(jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz 

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę. 

 Pełnomocnictwo szczególne PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione 

pełnomocnictwo ogólne PPO-1. 

 Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia 

pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł - 

nie płaci się opłaty skarbowej gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: 

w przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie 

ma). 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Dokumenty należy złożyć do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych 

przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku 

(np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania). 

Wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących 

po ich odwołaniu. 

  

https://www.gov.pl/web/gov/nic-nie-zaplacisz-za-przesuniecie-platnosci-podatku
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VII. POLSKA STREFA INWESTYCJI – WSPARCIE DLA MSP  

1. Ulga podatkowa na realizację nowej inwestycji w Polskiej Strefie 

Inwestycji 

Źródło informacji: strony internetowe Biznes.gov.pl, Krakowski Park Technologiczny  

Gdzie szukać wsparcia? 

Krakowski Park Technologiczny  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu można uzyskać zwolnienia z 

podatku dochodowego (CIT/PIT) na realizację nowej inwestycji na okres 10-15 lat. 

 Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą 

otrzymać przedsiębiorstwa z sektora przemysłu oraz niektóre firmy z sektora 

nowoczesnych usług realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: 

o utworzenie nowego zakładu, 

o zwiększenie zdolności produkcyjnej, 

o wprowadzenie nowych produktów, 

o zmiana procesu produkcyjnego, 

o nabycie aktywów należących do zakładu który został zamknięty. 

Warunki: 

 Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. 

 Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od: 

o kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub 

o 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. 

 Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od 

wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji.  

 Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia  

z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:  

o 40% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw,  

o 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw, 

o 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla małych i mikro 

przedsiębiorstw. 

 W okresie obowiązywania decyzji o wsparciu, w ramach PSI, przedsiębiorca nie 

płaci podatku dochodowego (do100% podatku), do momentu wyczerpania 

przysługującej mu puli pomocy publicznej. 

 Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm: 

o 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu), 

o 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy 

ekonomicznej. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego – na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego 

ds. gospodarki.  

  

https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji
https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/
https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/
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VIII. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 

OFERTA PARP 

1. System Wczesnego Ostrzegania 

Źródło informacji: strona internetowa PARP 

Gdzie szukać wsparcia? 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły: 

o spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą 

zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających 

bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.); 

o istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność 

gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 

ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu; 

o niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian 

prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja 

przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej 

przebranżowienia; 

lub 

o z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca 

spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach. 

 Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla 

przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

 Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które można przeznaczyć na 

wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. 

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji 

przedsiębiorstwa. 

 Oferta dotyczy możliwości zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności,  

wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych  

potrzeb przedsiębiorstwa. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

 Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2023r.  

 Informacje o naborach i formularz dostępne na stronie internetowej PARP. 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo
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IX. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW  
I PRACODAWCÓW – OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
ZAINTERESOWANYCH PODNIESIENIEM KWALIFIKACJI  
I KOMPETENCJI  

1. Wsparcie właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach 

Źródło informacji: strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Gdzie szukać wsparcia? 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w następujących sektorach: turystyki, chemii, motoryzacji, 

budownictwa, mody i innowacyjnych tekstyliów, finansowym, żywności wysokiej jakości, 

komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, handlu, usług 

rozwojowych, nowoczesnych usług biznesowych, przemysłu lotniczo-kosmicznego, 

odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 

gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. 

Wsparcie polega na dofinansowaniu szkoleń, ze wskazanego w poszczególnych 

projektach obszaru, akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, 

oferujących szkolenia w ramach dofinasowania. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Szczegóły dotyczące instytucji prowadzących wsparcie szkoleniowe w ramach 

poszczególnych sektorów oraz formularz rejestracji Przedsiębiorcy znajdują się na stronie 

internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – projekt Akademia 

Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku 

materiałowego surowców 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z 

całej Polski (zarejestrowanych w CEIDG lub KRS) prowadzących działalność w ramach 

sektora odzysku materiałowego surowców (posiadających kod PKD z działu 38). 

Wsparcie polega na dofinansowaniu szkoleń, ze wskazanego w projekcie obszaru, 

akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących szkolenia w 

ramach dofinasowania. 

 Limit dofinansowania (refundacji) kosztów usług rozwojowych na jednego 
pracownika (PESEL) wynosi 6 684 zł netto.  

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
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 Przedsiębiorca sam decyduje ile osób chce przeszkolić i o jaką kwotę 
zawnioskować. 

 Dofinansowanie - 80%. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Dwustopniowa Rejestracja Przedsiębiorcy przez formularz na stronie internetowej Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a następnie Rejestracja Przedsiębiorcy na stronie 

internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w trakcie naborów, których 

terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – projekt Lider HR 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Dla firm z sektora MSP zatrudniających min. 9 pracowników, prowadzących 
działalność na terenie Małopolski.  

 Wsparcie w obszarze efektywnego zarządzania ludźmi w zmieniających się 
warunkach gospodarczych i społecznych. Dla firm zainteresowanych wiedzą o 
skutecznym rozwiązywaniu problemów, działaniu w sytuacjach kryzysowych, 
szukających nowych perspektyw rozwoju firmy oraz nowych efektywnych metod 
pracy.  

 Rodzaj wsparcia: bezpłatna diagnoza, opracowanie i wdrożenie narzędzi 
ułatwiających efektywne zarządzanie  zespołem w obszarze rekrutacji, skutecznej 
komunikacji wewnętrznej, tworzenia jasnych zasad pracy, wdrażania zmian w 
organizacji, rozwoju pracowników, budowaniu systemów premiowych, 
podnoszenia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. 

 Doradztwo w rozwiązaniu problemów w zakresie zarządzania pracownikami, z 
którymi aktualnie zmaga się przedsiębiorstwo  

 Coaching kadry w obszarze rozwoju kluczowych kompetencji kierowniczych. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

 Nabór odbywa się w trybie ciągłym.  

 Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej MARR.  

4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – projekt Małopolskie Bony 

Rozwojowe plus 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://akademiamarr.pl/users
https://akademiamarr.pl/users
https://www.marr.pl/liderhr/
https://www.marr.pl/liderhr/
http://www.marr.pl/mbonplus/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Miasto Kraków, powiat: krakowski, 

miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) zainteresowanych 

podniesieniem kwalifikacji i kompetencji.  

Wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych tj. szkoleń, usług doradczych i 

egzaminów akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących 

szkolenia w ramach dofinasowania. 

 Wartość bonu: 60 zł. 

 Limit bonów: 160 – 2720 sztuk w zależności od wielkości firmy i liczby personelu. 

 Maksymalne możliwe dofinansowanie - 80% wartości bonu. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Rejestracja przez stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 

trakcie naborów, których terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

5. Sądeckie Bony Szkoleniowe 

Źródło informacji: strona internetowa Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Gdzie szukać wsparcia? 

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

Subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, 

limanowskiego lub gorlickiego) zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i 

kompetencji.  

Wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych tj. szkoleń, usług doradczych i 

egzaminów akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących 

szkolenia w ramach dofinasowania. 

 Wartość bonu: 60 zł. 

 Limit bonów: 160 – 2720 sztuk w zależności od wielkości firmy i liczby personelu. 

 Maksymalne możliwe dofinansowanie - 80% wartości bonu. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Rejestracja przez stronę internetową Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w 

trakcie naborów, których terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

6. Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 

Źródło informacji: strona internetowa Fundacji Rozwoju Regionu Rabka 

Gdzie szukać wsparcia? 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
http://www.marr.pl/mbonplus/
https://bony.mojszeftoja.pl/informacje-o-projekcie/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
https://bony.mojszeftoja.pl/rekrutacja/
https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/index.php/about-us/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański) zainteresowanych 

podniesieniem kwalifikacji i kompetencji.  

Wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych tj. szkoleń, usług doradczych i 

egzaminów akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących 

szkolenia w ramach dofinasowania. 

 Wartość bonu: 60 zł. 

 Limit bonów: 160 – 2720 sztuk w zależności od wielkości firmy i liczby personelu. 

 Maksymalne możliwe dofinansowanie - 80% wartości bonu. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Rejestracja przez stronę internetową Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w trakcie 

naborów, których terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

7. Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla Subregionu 

Tarnowskiego 

Źródło informacji: strona internetowa Krajowego Centrum Pracy 

Gdzie szukać wsparcia? 

Krajowe Centrum Pracy Grupa Work Service S.A. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

Subregionu tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów) 

zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i kompetencji. 

Wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych tj. szkoleń, usług doradczych i 

egzaminów akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących 

szkolenia w ramach dofinasowania. 

 Wartość bonu: 60 zł. 

 Limit bonów: 160 – 2720 sztuk w zależności od wielkości firmy i liczby personelu. 

 Maksymalne możliwe dofinansowanie - 80% wartości bonu. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Rejestracja przez stronę internetową Krajowego Centrum Pracy w trakcie naborów, 

których terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

8. Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla Subregionu 

Małopolski Zachodniej 

Źródło informacji: strona internetowa Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w 

Oświęcimiu 

Gdzie szukać wsparcia? 

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/index.php/2021/09/30/x-nabor-wnioskow/
https://morkk.pl/#rules
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
https://morkk.pl/#rules
http://szih.pl/msp-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp-subregionu-malopolski-zachodniej/informacje-o-projekcie,1138
http://szih.pl/msp-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp-subregionu-malopolski-zachodniej/informacje-o-projekcie,1138
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Wsparcie dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

Subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski) 

zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i kompetencji. 

Wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych tj. szkoleń, usług doradczych i 

egzaminów akredytowanych/opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, oferujących 

szkolenia w ramach dofinasowania. 

 Wartość bonu: 60 zł. 

 Limit bonów: 160 – 2720 sztuk w zależności od wielkości firmy i liczby personelu. 

 Maksymalne możliwe dofinansowanie - 80% wartości bonu. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Rejestracja przez stronę internetową Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w 

Oświęcimiu w trakcie naborów, których terminy są ogłaszane na stronie projektu. 

 

 

 

  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
http://szih.pl/msp-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp-subregionu-malopolski-zachodniej/aktualnosci,1139
http://szih.pl/msp-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp-subregionu-malopolski-zachodniej/aktualnosci,1139
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X. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW  
I PRACODAWCÓW – OFERTA URZĘDÓW PRACY W MAŁOPOLSCE 

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Dofinansowanie do szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów, badań 
lekarskich i psychologicznych, ubezpieczenia NNW, określenia potrzeb 
szkoleniowych. 

 Dla firm zatrudniających, co najmniej jednego pracownika. 

 Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100%, a dla każdego innego 
pracodawcy 80% wartości kształcenia. Maksymalne wsparcie na osobę to 300% 
przeciętnego wynagrodzenia. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Nabory wniosków prowadzą powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę 
lub filie pracodawcy. Dyrektor powiatowego urzędu pracy na początku roku ogłasza termin 
i zasady naboru. Informacje te wraz z wzorami dokumentów publikuje na stronie urzędu.  

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy 

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

Pracodawca może osiągnąć korzyść zatrudniając osobę bezrobotną zarejestrowaną  
w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym celu może ubiegać się o wsparcie finansowe 
związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Wsparcie można otrzymać na: 

 Prace interwencyjne  

o Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych 
przez urząd pracy bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów 
poniesionych na ich: wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia 
społeczne.  

 Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

o Refundację może otrzymać: podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  
w tym żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne przedszkole i niepubliczna 
szkoła, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca w okresie ostatnich 
sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

o Pomoc finansowa udzielana w związku z wyposażeniem lub doposażeniem 
stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego 
bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub 

https://wupkrakow.praca.gov.pl/kfs-2
https://wupkrakow.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-krakowie/-/975059-powiatowe-urzedy-pracy-w-malopolsce
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
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niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej 
przez okres 24 miesięcy. 

 Bon zatrudnieniowy  

o Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia stanowi gwarancję 
zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego 
posiadacza bonu. 

 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+  

o Dofinansowanie może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca, 
zatrudniający bezrobotnego, który ukończył 50 lat i więcej.    

 Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby 
powyżej 50 roku życia  

o Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy przysługuje pracodawcom  
i innym jednostkom organizacyjnym, które zatrudnią skierowane przez urząd 
pracy osoby powyżej 50 roku życia na podstawie umowy o pracę. 

 Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych 
do 30 roku życia  

o Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje pracodawcom i 
innym jednostkom organizacyjnym, które zatrudnią skierowanego przez urząd 
pracy młodego człowieka, który nie ukończył 30 roku życia. 

 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku 
życia 

o Refundację może otrzymać pracodawca za zatrudnienie skierowanego do 
pracy (przez urząd pracy) bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął to 
zatrudnienie po raz pierwszy w życiu i zaplanowano tę formę pomocy  
w indywidualnym planie działania. 

 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne  

o Pracodawca może ubiegać się o jednorazową refundację składek  
w przypadku każdego bezrobotnego przyjętego ze skierowania powiatowego 
urzędu pracy dla którego zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym 
planie działania. 

 Świadczenie aktywizacyjne  

o Pracodawca może otrzymać świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie 
skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby 
zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował 
z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad 
osobą zależną. 

o Bezrobotny powinien posiadać wymagane przez pracodawcę kwalifikacje, 
umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na 
proponowanym przez pracodawcę stanowisku.  

https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/bon-zatrudnieniowy
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/zwolnienie-z-oplacania-skladki-na-fundusz-pracy-za-zatrudnione-osoby-powyzej-50-roku-zycia
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/zwolnienie-z-oplacania-skladki-na-fundusz-pracy-za-zatrudnione-osoby-powyzej-50-roku-zycia
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 Grant na telepracę  

o Grant może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca. Na stanowisku 
finansowanym z grantu na telepracę może być zatrudniony: 

 skierowany przez urząd pracy bezrobotny rodzic wychowujący co 
najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka 

 bezrobotny opiekun osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
ze względu na sprawowanie opieki nad osobą zależną 

 bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej 

 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  

o Pożyczkę może otrzymać: podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  
w tym żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne przedszkole i niepubliczna 
szkoła, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca w okresie ostatnich 
sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

o Pożyczka to niskooprocentowane środki zwrotne przyznawane na utworzenie 
stanowiska pracy i zatrudnienie na tym stanowisku bezrobotnego lub 
niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej 
opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres minimum 12 miesięcy,  
z zachowaniem wszystkich korzyści pożyczki w przypadku zatrudnienia  
ww. osób przez okres 36 miesięcy. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?  

Nabory wniosków prowadzą powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę 
lub filię pracodawcy. Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz dostępności form 
wsparcia wraz z wzorami dokumentów publikowane są na stronach danego urzędu.  

  

https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
https://wupkrakow.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-krakowie/-/975059-powiatowe-urzedy-pracy-w-malopolsce
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XI. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP  
W KRAKOWIE – SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH 

1. Projekt Kierunek Kariera finansowany z RPO WM 2014 - 2020   

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest 
portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe. 

 Bony na szkolenia 

o Szkolenia ogólne (m.in. szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa 
jazdy). Warunkiem koniecznym jest, aby oferta szkoleniowa dostępna była  
w Bazie Usług Rozwojowych. 

o Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych max. 180 szt. o 
łącznej wartości 2700 zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o 
dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego w wysokości 15% wartości 
bonów szkoleniowych. 

o Z dofinansowania mogą skorzystać: 

 pracujący; 

 osoby powyżej 50 lat; 

 uczące się lub pracujące, lub mieszkające w Małopolsce; 

 osoby niepełnosprawne, w wieku powyżej 25 lat, a które nie ukończyły 65 
lat i są związane z Małopolską. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Formularz rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Pociąg do kariery 

2. Projekt Kierunek Kariera Zawodowa finansowany z RPO WM 2014 - 2020 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest 
portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe. 

 Bony na szkolenia 

o Szkolenia zawodowe potwierdzone egzaminami. Warunkiem koniecznym jest, 
aby oferta szkoleniowa dostępna była w Bazie Usług Rozwojowych. 

o Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych max. 337 szt. o 
łącznej wartości 5055 zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o 

http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego w wysokości 15% wartości 
bonów szkoleniowych. 

o Z dofinansowania mogą skorzystać: 

 pracujący; 
 osoby powyżej 50 lat; 
 uczące się lub pracujące, lub mieszkające w Małopolsce; 
 osoby niepełnosprawne, w wieku powyżej 25 lat, a które nie ukończyły 65 
lat i są związane z Małopolską. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na 
dofinansowanie w formie bonów szkoleniowych. 

 Formularz rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Pociąg do kariery 

XII. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP  
W KRAKOWIE – PORADNICTWO ZAWODOWE 

1. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, strona internetowa www.pociagdokariery.pl  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym 
Sączu oferują usługi indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, także w 
formie zdalnej, oraz warsztaty grupowe dla osób dorosłych, podczas których 
można: 

o dowiedzieć się o zawodach i kompetencjach przyszłości; 

o przygotować bilans kompetencji; 

o zaplanować przyszłość zawodową;  

o przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; 

o zdobyć wiedzę przydatną do założenia firmy; 

o rozwinąć umiejętności interpersonalne; 

o poznać sposoby radzenia sobie ze stresem 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Stała oferta. Na indywidualny termin zdalnej lub stacjonarnej usługi można zapisać 
się pod linkiem DORADZTWO ZAWODOWE I WARSZTATY (pociagdokariery.pl) 

                              

https://www.kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
https://pociagdokariery.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
https://www.pociagdokariery.pl/oferta/doradztwo-zawodowe-i-warsztaty
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XIII. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP  
W KRAKOWIE – POMOC DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH ZZA 
GRANICY 

1. Projekt „Wróć z POWERem” finansowany z POWER 2014-2020 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Projekt oferuje: 

o doradztwo zawodowe; 

o doradztwo specjalistyczne (prawne, podatkowe, psychologiczne); 

o finansowanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą; 

o spotkania on-line w formie sesji mastermind (wymiana doświadczeń, dzielenie 
się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób 
do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i 
motywacji do działania). 

 Wsparcie kierowane do osób, przed 30 rokiem życia, które myślą o powrocie lub 
wróciły w okresie ostatnich 6 miesięcy do Małopolski po pobycie, co najmniej pół 
rocznym, za granicą. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Pociąg do kariery 

2. Projekt „Nowy start w Małopolsce” finansowany z RPO WM 2014 - 2020   

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Bilans na start w Małopolsce – usługa doradztwa zawodowego, podczas której 
określone zostaną umiejętności, kompetencje, predyspozycje uczestnika oraz dalsza 
ścieżka rozwoju zawodowego. 

 Konsultacje - pomogą znaleźć źródło finansowania dla określonej w Bilansie na start 
w Małopolsce ścieżki rozwoju i dalszego działania. Konsultant pomoże znaleźć 
instytucję, w której możliwa będzie realizacja zaplanowanych działań. 

o Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które mieszkają lub uczą się  
w Małopolsce, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy powróciły z zagranicy, są  
w wieku powyżej 30 lat i aktualnie nie pracują oraz należą do jednej z 
poniższych grup: 

https://www.pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy
https://www.pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/po-powrocie-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia
https://www.pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy
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 osoby powyżej 50. roku życia; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby o niskich kwalifikacjach; 

 kobiety; 

 mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do wyżej wymienionych grup 
(uwaga: maksymalnie 120 osób). 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Pociąg do kariery 

https://www.pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/po-powrocie-co-dalej
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XIV. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP  
W KRAKOWIE – POMOC DLA OSÓB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM 

1. Programy outplacementowe 

Źródło informacji: strona internetowa Regionalnego Programu Województwa 
Małopolskiego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem, odchodzących  
z rolnictwa, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i kompleksowe. 
W ramach projektów uczestnicy w zależności od potrzeb bezpłatnie korzystają 
m.in. ze:  

o szkoleń i doradztwa zawodowego; 

o poradnictwa psychologicznego; 

o pośrednictwa pracy; 

o staży; 

o coachingu; 

o szkoleń specjalistycznych; 

o dodatku relokacyjnego, 

o dodatku aktywizacyjnego, 

o refundację studiów podyplomowych, 

o dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Aktualnie rekrutacja jest prowadzona w następujących projektach: 

"Siła kompetencji 3" - Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.; 

"Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" - Interkadra Sp. z o.o.; 

"Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A.; 

"Nowy start III" - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

"Złap za STER" - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT 
Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości 
PROAKTYWNI (Partner projektu); 

"Twoja przyszłość w Twoich rękach" - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego; 

"ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego" - Grupa Doradcza 
Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

"Zmiana na dobre" - MDCH Magdalena Dębowska-Cholewińska oraz Małopolski 
Związek Pracodawców Lewiatan  

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Rekrutacja odbywa się do wyczerpania miejsc w danym projekcie. 

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-010-20
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-010-20
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/
https://postawnasiebie.interkadra.pl/postaw-na-siebie
https://www.marr.pl/dcaz2/
https://cbmz.pl/842-nowy-start-iii
https://zlapzaster.inbit.pl/
https://twojaprzyszloscwtwoichrekach.pl/o-projekcie/
http://www.gdp-krakow.pl/nasze-us%C5%82ugi/projekty/projekt-adapter-zawodowy.html
https://zmiananadobre.eu/
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2. Wypłata wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym 
funduszem, którego główny cel stanowi ochrona roszczeń pracowniczych w 
sytuacji niewypłacalności pracodawcy.  

 Fundusz realizuje 2 główne zadania: 

o dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego 
pracodawcy; 

o dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów i osób do tego 
zobowiązanych. 

 Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń są: 

o pracownicy niewypłacalnego pracodawcy, 

o byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy, 

o członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni 
do renty rodzinnej, 

o osoby, które wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek 
pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie? 

 Na bieżąco. 

 

https://wupkrakow.praca.gov.pl/rynek-pracy/fundusze/fundusz-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych

