
 

 

 

 

 

 

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza 

 

Projekt "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie 

Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia 

biznesu”. 

 

Cel projektu 

 

Udzielenie pożyczki wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i rozwijaniem 

działalności gospodarczej. 

 

Miejsce realizacji 

 

Zasięgiem terytorialnym projektu jest obszar Województwa Mazowieckiego. 

 

Grupa docelowa 

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

posiadające działalność gospodarczą które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  

z terenu miejsca realizacji projektu. 

 

Przeznaczenie pożyczki:  

 

Pożyczka może być przeznaczona  w szczególności na: 

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów 

produkcyjno- usługowo- handlowych, 

b) tworzenie nowych miejsc pracy (stanowiska pracy), 

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  

d) zakup wyposażenia: maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu 

bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,  

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym na cele obrotowe  zgodnie  

z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów finansowych 

zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 

2012 r. 

 



 

 

 

 

 

Środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym 

na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-

prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych  

z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków  

i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, pokrywanie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne). 

 

Warunki uzyskania pożyczki: 

 

- kwota pożyczki : do 250 000,00 zł, 

- oprocentowanie : do 2,5 % w skali roku (zgodnie z zasadą de minimis), 

- okres spłaty: do 60 m-cy (przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez 

dodatkowych kosztów), 

- okres karencji: do 6 m-cy. 

 

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki. 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 

BZ KSWP w Szydłowcu 
Ul. S. Staszica 3H 
26-500 Szydłowiec  
tel./fax.: 48 617 13 49 
e-mail.: d_czarnecki@kswp.org.pl, p_binkiewicz@kswp.org.pl 

BZ KSWP w Radomiu  
Ul. Żeromskiego 31/3 
26 – 610 Radom  
tel./fax.: 48 331 01 00 
e-mail.: radom@kswp.org.pl 

BZ KSWP w Warszawie  
Ul. Żurawia 32/34 lok.32 
00-515 Warszawa  
tel./fax.: 22 521 06 51 
e-mail.: warszawa@kswp.org.pl 

Link do strony 
 

http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/inicjatywa-jeremie-dla-rozwoju-mazowsza 


