Najczęściej zadawane pytania
O jaką pożyczkę można ubiegać się w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym?
Najważniejsze - pożyczka może być przeznaczona jedynie na cele związane z prowadzeniem
bieżącej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to obecnie 250 tysięcy zł (woj.
pomorskie) i 300 tysięcy zł (woj. warmińsko-mazurskie). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60
miesięcy. Zarówno kwoty pożyczki, rodzaj pożyczki jak i okres spłaty zależą od możliwości
finansowych przedsiębiorcy i celu kredytowania. Finansować możemy m.in. inwestycje w ramach
firmy, zakup środków trwałych nowych bądź używanych czy zakup towarów handlowych.
Jak długo należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc starać się o pożyczkę?
Oferta PFP skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców bez względu na okres prowadzenia
działalności gospodarczej, a także dla osób, które chcą dopiero założyć własną firmę, np.
absolwentów szkół lub osób zatrudnionych, które chciałyby rozpocząć działalność na własny
rachunek.

Czy osoba bezrobotna, która chcę założyć własną działalność gospodarczą może skorzystać z
pożyczki z PFP.
Tak. O pożyczkę może starać się osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, w tym osoba
bezrobotna. Wniosek o pożyczkę „Na Start” składany jest wówczas przed otworzeniem firmy i
rozpatrywany będzie na podstawie sporządzonego Planu Funkcjonowania Firmy.
Jednak przyznane w ramach pożyczki środki wypłacone zostaną nie wcześniej, niż w pierwszych
dniach funkcjonowania firmy, po jej zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej. Taka procedura gwarantuje przyszłemu przedsiębiorcy komfort dostosowania startu
biznesowego do możliwości finansowych w ramach pozyskanych środków. Inaczej mówiąc Starter zanim na dobre otworzy firmę – wie już, jak dużo pieniędzy może zgromadzić na swój start
biznesowy.

Czy otrzymanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
wyklucza możliwość uzyskania pożyczki z PFP?
Nie wyklucza. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą ze wsparciem dotacji z Powiatowego
Urzędu Pracy (PUP) są dla nas bardziej wiarygodne. Przyznanie osobie bezrobotnej dotacji przez PUP
traktujemy jako dodatkową formę pozytywnego zaopiniowania biznesplanu "młodego"
przedsiębiorcy przez inną instytucję państwową. Istotne jest jednak, żeby środki z pożyczki zostały
wydatkowane na inne cele, niż podane w umowie dotacji z Urzędu Pracy. W celu uniknięcia

nakładania się finansowania warto już na etapie ubiegania się o pożyczkę, czy dotację rozgraniczyć,
co zostanie sfinansowane z dotacji PUP, a co z pożyczki Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Czy tzw. „ryczałtowiec” może ubiegać się o pożyczkę w PFP?
Tak. Sposób rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym, w tym formy tzw. „uproszczone” - jak karta
podatkowa, czy ryczałt nie mają znaczenia przy ubieganiu się o pożyczkę z Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego.

Czy trzeba udokumentować na co zostały przeznaczone środki z pożyczki ?
Bezwzględnie tak. By potwierdzić wykorzystanie środków z pożyczki zgodnie z celem
zadeklarowanym w umowie pożyczkowej należy w ciągu trzech miesięcy od dnia uruchomienia
pożyczki przedstawić oryginały faktur/rachunków/umów lub innych dokumentów księgowych o
równoważnej wartości dowodowej wraz potwierdzeniami dokonania płatności. Pożyczkobiorcy,
będący płatnikami podatku VAT rozliczają sumę pożyczki w kwotach netto.

Czy potrzebne jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?
Tak. Zabezpieczenie zobowiązania jest niezbędne. Pożyczki udzielane starterom i
przedsiębiorcom muszą być zabezpieczone. Pożyczkobiorca ma do wyboru kilka form zabezpieczenia
należności, m.in.: poręczenie osób trzecich, poręczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych lub zabezpieczenie materialne (np. hipoteka, zastaw na kupowanych środkach
trwałych, umowa przewłaszczenia). Poręczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych może
obejmować
80%
kapitału
udzielonej
pożyczki. Zabezpieczenie
materialne (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, itd.) może być również ustanawiane na
nieruchomości, czy też rzeczach nie będących własnością pożyczkobiorcy, pod warunkiem zgody
właściciela na ustanowienie zabezpieczenia.

Kto może być poręczycielem (zabezpieczenie w wariancie: poręczenia osób trzecich)?
Poręczycielem pożyczki może być każdy, kto udokumentuje stały dochód miesięczny - osoba fizyczna
zatrudniona na umowę o pracę lub prowadząca działalność gospodarczą, ale również emeryt, czy
rencista (pod warunkiem, że osoba poręczająca nie prowadzi z pożyczkobiorcą wspólnego
gospodarstwa domowego).

Jakie dodatkowe koszty ponosi Pożyczkobiorca?
Poza odsetkami najniższymi obecnie na rynku (w ramach pomocy de minimis) występuje również w
przypadku niektórych tylko pożyczek prowizja. Wniosek pożyczkowy składany jest bezpłatnie.
Osoba ubiegająca się o pożyczkę może również zrezygnować z otrzymania pożyczki czyli z podpisania
umowy pożyczkowej – nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. W przypadku zabezpieczenia
materialnego spłaty pożyczki Pożyczkobiorca ponosi koszt ustanowienia zabezpieczenia.

Czy wcześniejsza spłata pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Nie. Pożyczkę można spłacić przed końcem okresu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Gdzie przyjmowane są wnioski o pożyczkę?
Dokumenty pożyczkowe można składać w placówkach funduszu - w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach,
Elblągu (program PO RPW) lub w punktach informacyjnych Sieci PCI - w Bytowie, Kartuzach,
Tczewie lub Wejherowie. Wykwalifikowani Doradcy udzielą wszelkich niezbędnych informacji, a
także poprowadzą osobę ubiegającą się o wsparcie przez kolejne etapy związane z uzyskaniem
pożyczki, m.in. pomogą w wypełnieniu wniosku jak i w skompletowaniu niezbędnych dokumentów.
Wniosek pożyczkowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej, lub w formie
papierowej otrzymać w wymienionych placówkach.
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