
Rzetelne źródło informacji na temat

możliwości rozwoju Twojej firmy



Tutaj nas znajdziesz:



Centrum Innowacji Biznesowej

Kutno

Doradcy Biznesu działają
na terenie powiatów:
> kutnowski
> łowicki
> skierniewicki
> rawski



DORADCA BIZNESU:

• diagnozuje potrzeby przedsiębiorstwa i przygotowuje
indywidualną ofertę dla każdego przedsiębiorcy

• komunikuje przedsiębiorcę z odpowiednim partnerem biznesowym,
ośrodkiem naukowym lub instytucją otoczenia biznesu

• poszukuje innowacyjnych rozwiązań aktualnych problemów przedsiębiorcy

• informuje o krajowych i zagranicznych targach, misjach,
szkoleniach, dostępnych dotacjach i programach

Doradca Biznesu to przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.



Warto wiedzieć:



Aby spotkać się z doradcą :





Inicjatywy UMWŁ:

Regionalne Biuro WŁ w Brukseli

Regionalne Biuro WŁ w Chengdu 

Biuro Wsparcia Eksportu

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

skyHUB

Centrum Innowacji Biznesowej



mechanizmy wsparcia MŚP 
w województwie łódzkim 



Bony rozwojowe dla MŚP 
z Łódzkiego – 83,5 mln zł na 
inwestycje w pracowników 

Wysokość dofinansowania: do max. 80% 
(pozostała kwota to wkład własny przedsiębiorcy)



RODZAJE 
USŁUG

Dofinansowane są usługi rozwojowe wpisane do 
BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH 

z zaznaczoną opcją dofinansowania na TAK

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl



Wartość bonu: 60 zł



Ścieżka dostępu:
• Rejestracja firmy w Bazie Usług Rozwojowych (założenie profilu firmy)
• Rejestracja formularza zgłoszeniowego o bony  rozwojowe 

u wybranego Operatora
• Weryfikacja formularza przez Operatora
• Podpisanie umowy wsparcia z wybranym Operatorem
• Wniesienie wkładu własnego
• Przekazanie bonów rozwojowych
• Wybór usługi rozwojowej w BUR (kursu/szkolenia/kierunku

studiów podyplomowych)
• Realizacja usługi – udział w kursie, szkoleniu, studiach itp.
• Rozliczenie finansowe usługi rozwojowej



limit na 1 osobę: 
3 000 
(50 BONÓW)

limit na 
przedsiębiorstwo: 
30 000,00 
(500 BONÓW)

limit na 1 osobę: 
6 000 
(100 BONÓW)

limit na 
przedsiębiorstwo: 
49 980,00 mikro i małe 
przedsiębiorstwa 
(833 BONÓW)
99 960 średnie 
przedsiębiorstwa 
(1 666 BONÓW)

limit na 1 osobę: 
7 200 
(120 BONÓW)

limit na 
przedsiębiorstwo: 
72 tys. mikroprzedsięb. 
(1 200 BONÓW)
240 tys. małe przedsięb. 
(4 000 BONÓW)
600 tys. średnie 
przedsięb. (10 000 
BONÓW)

limit na 1 osobę: 
7 200 
(120 BONÓW)

brak limitu na 
przedsiębiorstwo, tzn. z 
dofinansowania może 
skorzystać dowolna 
liczba pracowników 
w przedsiębiorstwie

limit na 1 osobę: 
7 200 
(120 BONÓW)

brak limitu na 
przedsiębiorstwo, 
tzn. z dofinansowania 
może skorzystać
dowolna liczba 
pracowników 
w przedsiębiorstwie



Korzyści:

Realizacja indywidualnych potrzeb rozwojowych firmy

Motywacja pracowników

Oszczędność pieniędzy

Szkolenia „szyte na miarę”

Szeroka oferta usług rozwojowych dostępna w BUR 



Niskooprocentowane 
pożyczki:



Pożyczka inwestycyjno - obrotowa z KSWP:
• Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne, jak i zwiększenie kapitału obrotowego
• Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe 

jest do wysokości 10% wypłaconych środków 
• Max. kwota pożyczki: 1 mln zł
• Max. okres spłaty nie może być dłuższy niż:

� 36 mies. dla pożyczek z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie 
kapitału obrotowego

� 120 mies. dla pozostałych pożyczek
• Max. karencja nie może być dłuższa niż 6 mies.
• Wysokość oprocentowania: 

� st. referencyjna dla pożyczek na okres do 60 mies.
� st. referencyjna + 1% dla pożyczek na okres od 60 mies. do 90 mies.
� st. referencyjna +1,5% dla pożyczek na okres od 60 mies. do 90 mies.

• Wkład własny nie jest wymagany
• KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i 

obsługą pożyczek.



Pożyczka inwestycyjna z KSWP:
• Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe jak i 

wartości niematerialne i prawne
• Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe 

jest do wysokości 10% wypłaconych środków 
• Min. kwota pożyczki 300 tys.
• Max. kwota pożyczki 3 mln zł
• Max. okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 mies. 
• Max. karencja nie może być dłuższa niż 6 mies.
• Wysokość oprocentowania (warunki preferencyjne): 

� 0% dla pożyczek udzielanych na okres do 36 mies.
� 0,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 36 mies. do 60 mies.
� 1% dla pożyczek udzielanych na okres od 60 mis. do 90 mies.
� 1,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 90 mies. do 120 mies.

• Wkład własny nie jest wymagany
• KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i 

obsługą pożyczek.



Pożyczka na modernizację – cel inwestycyjny:

• remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków oraz ich 
adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

• prace konserwatorskie, restauratorskie w przyp. zabytków; 
• renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w 

zakresie instalacji techn budynku, działania w zakresie oszczędności 
energetycznej, odnowienie gł. elementy konstrukcji budynku (dach, 
elewacja zewnętrzna, stolarka okienna, drzwiowa, klatki schodowe, 
korytarze wewn. lub zewn., wejścia, elementy konstrukcji zewn. 
budynku, windy) celem przystosowania do funkcji związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej; 

• zakup nieruchomości zabudowanej celem wykonania prac o których 
mowa powyżej służących przystosowaniu budynku do celów 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej do kwoty 50% 
wartości pożyczki



Pożyczka na modernizację - warunki finansowe:

• Min. kwota pożyczki 100 tys.
• Max. kwota pożyczki 1,5 mln zł (w KSWP) lub 2 mln zł (w ŁARR)
• Max. okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 mies. 
• Max. karencja nie może być dłuższa niż 6 mies.

• Wysokość oprocentowania (warunki preferencyjne) w KSWP: 
� 0% dla pożyczek udzielanych na okres do 36 mies.
� 0,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 36 mies. do 60 mies.
� 1% dla pożyczek udzielanych na okres od 60 mis. do 90 mies.
� 1,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 90 mies. do 120 mies.

• Wysokość oprocentowania (warunki preferencyjne) w ŁARR 
� 0,75% dla pożyczek udzielanych na okres do 84 mies.
� od 2,25% dla pożyczek udzielanych na okres powyżej 84 mies. w zależności 

od ratingu i poziomu zabezpieczeń przedsiębiorcy



Źródła dofinansowania:



Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości

ul. Tuwima 22/26 tel. (+48) 42 291 98 40
90-101 Łódź fax (+48) 42 291 98 41
www.cib.lodzkie.pl

przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

Dziękuję za uwagę!


