
OFERTA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU SA 
 
I . Agencja Rozwoju Przemysłu SA wspiera przedsiębiorców (MŚP i DUŻE 
PRZEDSIĘBIORSTWA ) w zakresie ich planów rozwojowych udzielając pożyczek 
inwestycyjnych. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie i refinansowanie projektów 
inwestycyjnych, zakup środków trwałych, gruntów, inne. 
 
Pożyczki udzielane są na okres do 7 lat z możliwością wydłużenia okresu do 10 lat i więcej ( 
jest duża elastyczność, uzależniona od profilu ryzyka danego przedsiębiorcy i innych 
zależnych danych) 
 
Konieczne jest przedłożenie planu działań inwestycyjnych wraz z oceną oczekiwanych 
efektów inwestycji lub działań rozwojowych (biznesplan, projekcja finansowa). Wymagany 
udział własny wynosi 20 % . Możliwy niższy udział własny w przypadku dodatkowego 
zabezpieczenia, wsparcia grupy kapitałowej, itp. 
 
Koszt finansowania – WIBOR 1M plus marża zgodna z Parametryzatorem pożyczkowym ARP 
oraz inne prowizje określone umową pożyczki 
 
Zabezpieczenia pożyczki : hipoteka na nieruchomościach, zastaw na rzeczach ruchomych, 
przewłaszczenie, poręczenie, cesja należności, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, itp. 
Pragniemy podkreślić, iż w procesie pożyczkowym wykorzystywane jest wsparcie Funduszy 
Poręczeniowych KGP. 
 
 
II. Agencja Rozwoju Przemysłu SA  - instrumenty finansowe oferowane w ramach 
Tarczy Antykryzysowej w oparciu o ustawę z dnia 16.04 br. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2  (Dz. U. 2020, poz.695). 
 
Dla kogo :  
 
a/ podmioty gospodarcze –  które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 4 mln przechodów 
ze sprzedaży za rok 2019  i prowadzą pełną księgowość, 
b/ klient , prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy, który za ostatni rok obrotowy 
odnotował zysk netto i dodatnią EBITDA 
c/ przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży spadły w wyniku epidemii Covid, co 
najmniej 25 % za dany miesiąc 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub o 15 % 
porównując dwa miesiące roku 2020 od dwóch, odpowiednich miesięcy 2019. 
 

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – MŚP i 
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. 

 Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł, ( do 10 mln zł dla dużych przedsiębiorstw) 

 Okres finansowania do 6 lat, 

 Wydłużony okres karencji do 15 miesięcy,  

 
Pożyczka obrotowa na finansująca wypłatę wynagrodzeń  

 

 Pożyczka przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto w celu 

utrzymania zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności 

 Kwota pożyczki:  bez limitu 

 Okres finansowania do 2 lat, 



 Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy,  

Leasing operacyjny z karencją w spłacie  

 Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w 
komercyjnych spółkach  
i towarzystwach leasingowych 

 Waluta PL 

 Wiek pojazdu i/lub naczepy nie starszy niż 3 lata 

 Samochód ciężarowy / autokar 

 Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta 

 Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją) 

 Wydłużony okres karencji w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy 

Leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie, na 
zakup maszyn i urządzeń 

 Leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności 

 Waluta PLN 

 Maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych 
przedstawicielstw w Polsce  
renomowanych dostawców zagranicznych 

 Kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie 

 Według wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 
miesięcy karencji w spłacie  
pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji 
zależna  
od wyniku analizy leasingowej) 

 Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją) 

 
Skontaktuj się z Ekspertami z Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, ul. 
Fabryczna 10 
 
Monika Konofał-Dyrektor                 Jarosław Łokietko-Ekspert              Alicja Kręgiel -Ekspert 
Tel. +48 604796985                        Tel: +48 604 798 175                      tel. +48 880 342 171,  
monika.konofal@arp.pl                    jaroslaw.lokietko@arp.pl                  alicja.kregiel@arp.pl  
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