
Preferencyjne 
pożyczki
dla MŚP 

Jak działa wsparcie?

Dzielimy się ryzykiem

Zapewniamy preferencyjne 
finansowanie 

Korzyści dla 
małych i średnich 

Wraz z naszymi partnerami z województwa 
śląskiego, poprzez ukierunkowane 
wykorzystanie środków UE, jesteśmy w 
stanie pokryć część ryzyka ponoszonego 
przez instytucje finansowe przy udzielaniu 
pożyczek dla przedsiębiorców. Oznacza 
to, że instytucje finansowe z którymi 
współpracujemy są w stanie pożyczyć więcej, 
większej ilości firm. 

Jako drugi komponent tego 
programu zapewniamy również MŚP 
nieoprocentowane finansowanie z 
funduszy UE za pośrednictwem naszych 
partnerskich instytucji finansowych, które 
wraz ze środkami prywatnymi umożliwia 
im udzielenie pożyczek dla MŚP na niższy 
procent.

Oprócz zwiększonej dostępności pożyczek 
właściciele małych firm korzystają z:

• Obniżonego oprocentowania
• Obniżonych opłat i prowizji  
• Potencjalnie niższych wymagań 
dotyczących zabezpieczeń
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Śląsk, Polska

O EFI 
Misją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
jest poprawa dostępu do finansowania dla 
MŚP poprzez tworzenie instrumentów, które 
niwelują część ryzyka ponoszonego przez 
instytucje finansowe, gdy te pożyczają lub 
inwestują w małe firmy. W ramach grupy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 
EFI zarządza środkami w imieniu EBI, Komisji 
Europejskiej, władz krajowych i regionalnych 
oraz innych instytucji.

O programie dla 
Śląska 
Fundusz Funduszy EFI dla Śląska został 
utworzony w 2016 r. przez województwo 
śląskie w celu zwiększenia i ułatwienia 
dostępu do finansowania dla MŚP w 
województwie śląskim. Jest on finansowany 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
przy wykorzystaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

www.eif.org

www.rpo.slaskie.pl



Wskazówki przed 
wizytą w banku

Jak można 
aplikować?

Aby ubiegać się o wsparcie w 
ramach programu dla Śląska 

EFI, prosimy o kontakt z naszymi 
pośrednikami finansowymi: 

Europejski Fundusz Inwestycyjny współpracuje 
z Urzędem Marszałkowskim województwa 
śląskiego, aby wspierać lokalnych 
właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw w ich drodze do sukcesu.

Wspólnie przekazujemy ponad 500 
milionów złotych na rzecz lokalnego rynku. 

Już ponad 300 przedsiębiorców 
z różnych sektorów otrzymało od nas 
finansowanie na preferencyjnych warunkach.

Program ten wspiera zarówno projekty 
inwestycyjne jak i finansowanie 
kapitału obrotowego firm. 

Lokalny cel, 
ukierunkowane 
wsparcie

Bank Pekao
Kredyt z linii ESIF SILESIA

Krok 1
Przygotowanie jest kluczowe 

Fundusz 
Górnośląski 
Fundusz Pożyczkowy 
SILESIA ‘2020

Towarzystwo 
Inwestycji 
Społeczno- 
Ekonomicznych
Unijna Pożyczka Rozwój Śląska

Przygotuj się i zabierz ze sobą 
wszystkie niezbędne dokumenty 
(lista na stronach pośredników 
finansowych).

Krok 2
Plan biznesowy 
Przygotuj biznesplan, który pokaże 
twojemu pożyczkodawcy, że rozumiesz 
swoją branżę i wiesz, co trzeba zrobić, 
aby odnieść sukces.

Krok 3
Plan spłaty 
Spróbuj przewidzieć pytania banku, 
przygotowując jeden lub kilka 
scenariuszy harmonogramu spłat. 

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/ESIF-SILESIA.html
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/
https://tise.pl/offers/unijna-pozyczka-rozwoj-slaska/

