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Łódź, dnia 18 października 2007 r. 

 

 

Przedstawiciele 

Samorządu Powiatowego 

i Samorządu Gminnego 

Województwa łódzkiego 

 

Szanowni Państwo. 

 

Uprzejmie informujemy, Ŝe działające przy Fundacji Inkubator Fundusze PoŜyczkowe 

wznowiły swoją działalność. PoŜyczki udzielane przez Fundusze adresowane są do mikro  

i małych przedsiębiorców oraz do osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność 

gospodarczą. 

Celem Funduszy jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim, 

a co za tym idzie podejmowanie aktywnej walki z bezrobociem. 

Państwo, jako Przedstawiciele Samorządu terytorialnego najlepiej znacie potrzeby ludzi 

zamieszkujących w Waszych powiatach i gminach. MoŜecie Im wskazać pozabankowe źródło 

finansowania realizowanych przedsięwzięć.  

Załączniki do niniejszego pisma podają szczegółowe informacje o naszych Funduszach 

PoŜyczkowych. 

Mając na uwadze pomoc, jaką mogą stanowić dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych/w 

poŜyczki, prosimy o rozpropagowanie naszych działań w tym zakresie. 

 

Z powaŜaniem  

 

Prezes 

Fundacji Inkubator 

Joanna Renata Szmit 
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FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 
przy Fundacji INKUBATOR w Łodzi 

oferuje Państwu pożyczki ( preferencyjne warunki spłaty) 
na rozpoczęcie bądź rozwinięcie działalności gospodarczej 

 
Kto moŜe skorzystać z poŜyczki: 
� Bezrobotni chcący rozpocząć działalność gospodarczą, 
� Osoby zagroŜone grupowymi zwolnieniami z pracy, 
� Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch latach korzystali z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy, 

z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacają swoje zobowiązania regularnie, 
� Przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych i miejsca te będą 

do dyspozycji Urzędów Pracy przez okres spłaty poŜyczki.  
 
Przeznaczenie poŜyczki: 
� Na ekonomicznie uzasadnione inwestycje związane z uruchomieniem lub rozszerzeniem 

działalności gospodarczej bądź bieŜące potrzeby związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji.  

 
PoŜyczka nie moŜe być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym. 
 
Wysokość udzielanej poŜyczki: 
� Od 5 000 do 50 000 PLN. 
 
Okres i warunki kredytowania: 
� PoŜyczka jest udzielana maksymalnie na okres 36 miesięcy, 
� Istnieje moŜliwość uzyskania 3 miesięcznej karencji na spłatę kapitału, 
� Miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych, 
� Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%. 
 
Oprocentowanie: 
� UzaleŜnione od okresu trwania umowy poŜyczki: 

− rok – 7%, 
− 2 lata – 8%, 
− 3 lata – 9%. 

 
Wysokość prowizji: 
� Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej poŜyczki w wysokości 2% kwoty poŜyczki. 
 
Formy zabezpieczeń: 
� Łączna wartość zabezpieczeń nie moŜe być mniejsza niŜ 100% kwoty poŜyczki. 
� Zabezpieczenie moŜe stanowić: 

− weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
− poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę poŜyczki, 
− hipoteka, 
− inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz. 

 
PoŜyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp.  

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 

Fundacja Inkubator - Łódź, ul. Piotrkowska 114 (poprzeczna oficyna), tel. (042) 633 16 55,  
fax (042) 633 87 13    www.inkubator.org.pl 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – pokój 14, tel. (0-42) 637 01 78 
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 16, tel. (042) 630 09 86 
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FUNDACJA INKUBATOR W ŁODZI 
 

oferuje Państwu pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty, w 
ramach 

Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości „Mała Firma” 
 
Oferowane przez Fundusz poŜyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce 
pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji polityki rządu 
wobec MSP. 
 
Kto moŜe skorzystać z poŜyczki: 
� Podmioty gospodarcze, które spełniają warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 

określone w art. 104 i 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr 173 z 2004 r., poz.1807 z późn. zm.), 

� Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. 
� Ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności. 
 

Przeznaczenie poŜyczki: 
� PoŜyczka zostanie przeznaczona  w szczególności na: 

− inwestycje, 
− tworzenie nowych miejsc pracy, 
− środki obrotowe. 

PoŜyczka nie moŜe być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym. 
 

Wysokość udzielanej poŜyczki: 
� Od 5 000 do 60 000 PLN. 
 

Okres i warunki kredytowania: 
� PoŜyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy, 
� Istnieje moŜliwość uzyskania 3 miesięcznej karencji na spłatę kapitału, 
� Miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych, 
� Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 30%. 
 

Oprocentowanie: 
� UzaleŜnione od okresu trwania umowy poŜyczki: 

− rok – 7%, 
− 2 – 3 lata – 8%, 
− 4 – 5 lat – 9%. 

 

Wysokość prowizji: 
� Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej poŜyczki w wysokości 3,5% kwoty poŜyczki. 
� Fundusz pobiera jednorazową opłatę w wysokości 120 PLN za rozpatrzenie wniosku. 
 

Formy zabezpieczeń: 
� Łączna wartość zabezpieczeń nie moŜe być mniejsza niŜ 100% kwoty poŜyczki. 
� Zabezpieczenie moŜe stanowić: 

− weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
− poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę poŜyczki, 
− hipoteka, 
− inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz. 

 

PoŜyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 

Fundacja Inkubator - Łódź, ul. Piotrkowska 114 (poprzeczna oficyna) , tel. (042) 633 16 55,  
fax (042) 633 87 13  www.inkubator.org.pl 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – pokój 14, tel. (0-42) 637 01 78 
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 16, tel. (042) 630 09 86 


