
Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego – 

pożyczki od 0% 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców 

szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno 

przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki  

w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym z warunków uzyskania pożyczki 

jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego. 

W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fundusz udziela 

pożyczek  inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych. 

Dla kogo pożyczka? 

 mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

 podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności  

na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki 

 przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących 

zobowiązania wobec instytucji finansowych 

Na jaki cel? 

 zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków  transportu, wyposażenia (w tym 

wdrożenie TIK) 

 zakup nieruchomości zabudowanych związanych z prowadzona działalnością 

 adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę 

posiadanych nieruchomości. 

 finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, m.in.: finansowanie kapitału obrotowego 

na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem  sytuacji 

finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 

 

 
Na jakich warunkach?* 

 pożyczka do 1 000 000 zł 

 oprocentowanie pożyczki od 0% 

 brak prowizji za udzielenie pożyczki 

 brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki  

 wkład własny na poziomie 0%  

 okres spłaty do 72 miesięcy 

 udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej 

podmiotu 

Co wyróżnia Fundusz? 

 Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego 

 możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up) 



 indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży 

 profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku 

 doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne 

 

* nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. 
 

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.fpws.eu,  

Przyjmowanie wniosków:  w siedzibie Funduszu w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 4  

lub w Punkcie informacyjnym FPWŚ Sp. z o.o. na terenie Urzędu. 
 

 

 

 


