
 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości jest organizacją, która zajmuje się wspieraniem rozwoju 

przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo-wschodniej Polski nieprzerwanie 

od 1991 roku. Doradzamy, szkolimy, informujemy, udzielamy pożyczek  

w ramach prowadzonego Funduszu Pożyczkowego, pomagamy otwierać działalność 

gospodarczą. Od wielu lat, jako instytucja otoczenia biznesu, wspieramy rozwój sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizujemy projekty wzmacniające rozwój aktywności 

gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.11.2016r. podpisał umowę z Województwem 

Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie 

zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera 

realizuje projekt zatytułowany „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 

Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”. Wsparcie jest przeznaczone na 

wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i 

innowacyjna gospodarka”.  

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym: 

• wkład UE: 193,68 mln zł 

• wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł 

• wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł 

 

Konsorcjum w składzie: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPIWPR)  

z siedzibą w Sandomierzu i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z 

siedzibą w Końskich w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania 

Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa - Innowacyjna. Efektem wdrożenia 

Instrumentu Finansowego będzie wsparcie w formie pożyczki co najmniej 40 przedsiębiorców. 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



                       

Pożyczka od 1.87% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Budżetu Państwa dla przedsiębiorców  

z województwa podkarpackiego. Pożyczka przeznaczona jest dla firm już istniejących jak 

również dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą. 

Wartość pożyczki: 

 maksymalnie do 300 tys. zł w ramach komponentu standardowego na 
rozwój przedsiębiorstwa 

 od 300 tys. zł do 600 tys. zł w ramach komponentu innowacyjnego na 
zakup wyłącznie nowych środków trwałych 

Pożyczka udzielana jest: 

 bez żadnej prowizji i dodatkowych opłat 
 wkład własny nie jest wymagany 
 na warunkach korzystniejszych niż rynkowe 
 karencja w spłacie do 6 miesięcy 

Pożyczka może być przeznaczona na: 

 zakup, budowa rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno- 
usługowo-handlowych 

 wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty, oraz narzędzia pracy, w tym 
również środków transportu bezpośrednio związanych z celem 
realizowanego przedsięwzięcia 

 zakup środków obrotowych  
 wartości niematerialne i prawne 
 zakup gruntów niezabudowanych zabudowanych w ramach finansowej 

inwestycji do wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki 
 

Nasze biura: 
Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12, pok. 713 

tel. 601 414 114, 601 416 133 
Sandomierz, pl. Poniatowskiego 2 

tel. 15 833 34 07, 15 833 34 08 
www.opiwpr.org.pl 

 

 


