DOLNOŚLĄSKI PAKIET GOSPODARCZY

Pomoc dla
przedsiębiorstw
Pożyczka płynnościowa od 0%

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
oferuje szybką i bezpośrednią pomoc finansową, z
której skorzystać mogą mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa z subregionu, dotknięte skutkami
pandemii COVID-19.

W ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego,
przedstawionego przez samorząd województwa
dolnośląskiego pod przewodnictwem marszałka
Cezarego
Przybylskiego,
KARR
rozpoczął
przyjmowanie
wniosków
dotyczących
pożyczki
płynnościowej.

CECHY POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ:

maksymalna kwota pożyczki to 180 000 zł.
oprocentowanie od 0% w skali roku.
okres karencji w spłacie kapitału (do 12
miesięcy)
wakacje
w
spłacie
rat
odsetkowych (do 6 miesięcy)

kapitałowo-

Z POŻYCZKI MOŻNA FINANSOWAĆ DO 100% WYDATKÓW
(W KWOTACH BRUTTO).

05

NA CO MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA :

wynagrodzenia dla pracowników brutto (w tym także składowe
należne ZUS, US)
należne podatki
czynsz
opłaty za media (internet, telefon, energia elektryczna, woda,
wywóz śmieci)
inne wydatki stałe
ubezpieczenia
spłaty rat leasingowych (tylko leasing operacyjny)
opłaty serwisowe
abonamenty
usługi księgowe
FINANSOWANE SĄ WYDATKI STAŁE PRZEZ 6 MIESIĘCY 2020 R.
w tym stałe wydatki zaległe z roku 2020 (umowa za media lub najmu może być zawarta
przed 2020 r., ale FV muszą być z 2020 r.)

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI :
Pożyczkę Płynnościową może uzyskać w szczególności Przedsiębiorca spełniający łącznie
następujące kryteria:
jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
z terenu województwa
dolnośląskiego
prowadził działalność przed 1 stycznia 2020 r.
odnotował spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z
COVID-19:

A

LUB

nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek
łącznych
przychodów
w
ciągu
dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w
porównaniu
do
łącznych
przychodów
z
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
roku poprzedniego

B

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek
przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia
2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym został złożony wniosek.

Szczegóły, regulaminy oraz wnioski znajdą Państwo na
stronie www.karr.pl/pozyczka-plynnosciowa.

W razie pytań, wątpliwości jesteśmy do Państwa
dyspozycji

666 892 951
pozyczki@karr.pl

