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Na obszarze Polski działa około 70 funduszy pożyczkowych, które umożliwiają ma

-lym przedsiębiorcom pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą. 

Większość współpracuje w ramach Krajowego Systemu Usług*, zapewniając tym sa

mym usługi udzielania pożyczek najwyższej i nieustannie monitorowanej jakości wsparte 

usługami dodatkowymi. Oferta kierowana przez fundusze pożyczkowe do przedsiębior

ców umożliwia łatwe i szybkie uzyskanie pożyczki bez konieczności posiadania przez 

przedsiębiorcę historii kredytowej, rozbudowanych i skomplikowanych zabezpieczeń . 

Dzięki temu: 

Fundusze pożyczkowe: 

■ są konkurencyjnym w stosunku do banków partnerem polskich 

przedsiębiorców, 

■ umożliwiają początkującym przedsiębiorcom start w biznesie, 

■ wspierają powstanie i rozwój małych firm . 

Oferowane pożyczki mogą zostać przeznaczone na: 

■ zakup środków potrzebnych do funkcjonowania firmy, 

■ inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa. 

Co pozwoli przedsiębiorcom na: 

■ łatwe pozyskiwanie środków finansowych, 

■ szybkie podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju firmy, 
■ zmniejszenie zaangażowania własnych środków finansowych, 

■ nieobciążanie majątku firmy zabezpieczeniami wymaganymi przez banki . 

* Krajowy System Usług ro ogó ln opo lska s i eć ośrodków prowadzonych przez ponad 1 SO renomowanych in stytucj i wspierających rozwój biznesu. Ich oferta 
adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsięb io rstw, jak i osób podejmujących działa ln ość gospodarczą. 

Działalność KSU nadzoruje i wspiera Po lska Agencja Rozwo ju Przedsiębiorczości . 

Więcej informacji na stronie www.psfp.org.pl oraz www.ksu .parp.gov.pl 
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W Polsce działa około 50 funduszy poręczeniowych, które udzielają przedsiębior

com poręczeń jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań . Większość współ

pracuje w ramach Krajowego Systemu Usług*, zapewniając tym samym usługi udzie

lania poręczeń najwyższej i nieustannie monitorowanej jakości, wsparte usługami 

dodatkowymi. Ułatwia to przedsiębiorcom uzyskanie środków finansowych w postaci 

kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej . 

Z oferty funduszy poręczeniowych mogą skorzystać: 

■ przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności, 

■ przedsiębiorcy niemający wymaganych przez banki zabezpieczeń dla uzyskania 

kredytu . 

Dzięki funduszom poręczeniowym przedsiębiorcy : 

■ mają łatwiejszą drogę w staraniach o uzyskanie kredytu lub pożyczki, 

■ zyskują wiarygodność jako kontrahent banku/instytucji finansowej, 

■ mają możliwość szybszego uzyskania środków finansowych . 

Pozwala to na: 

■ szybkie uzyskanie pożyczki/kredytu przez przedsiębiorcę, 

■ zwiększenie ilości kredytów/pożyczek udzielanych przez banki lub fundusze 

pożyczkowe, 

■ rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają 

zdolność kredytową, ale nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące. 

■ I KRAJOWY * Kra jowy System U słu g ro ogólnopol ska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowa ny ch insty tucji wspierających rozwój biznesu . Ich oferta 
■ ► SYSTEM adresowana jest za równo do mikro -, małyc h i średnich przedsięb i orstw, ja k i osób pod ej mujących d zia ł alność gospodarczą . 
k§U USŁUG Działaln ość KSU nadzoruje i wspiera Pol ska Age ncja Rozwo ju Przedsiębiorczośc i . 

Więcej informacji na stronie www.psfp.org.pl oraz www.ksu.parp.gov.pl 


