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KRAJOWY FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

Projekt pozakonkursowy „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego 
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 
Rozwój Ekonomii Społecznej.  
 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 
 

POŻYCZKOBIORCA: 
Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:   

 spółdzielniom socjalnym,  

 organizacjom pozarządowym,  

 spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit,  

 podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej 
(KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ). 
 

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka Na Start),  
jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka Na Rozwój). 
  

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI: 
Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane  
z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:  

 Koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;  

 Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie 
zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych 
z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, 
urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;  

 Bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących 
zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów 
zakupu drobnego wyposażenia itp.);  

 Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu 
zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie 
nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;  

 Tworzenie nowych miejsc pracy;  

 Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;  

 Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.  
 
 

Oprocentowanie udzielane jest od 0,06 % do 0,11% 
 

Pożyczki udzielane są od 1 000,00zł do 10 000,00zł z zabezpieczeniem na weksel in blanco; 
Powyżej 10 000,00zł z dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki. 
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