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Cel  i  odbiorcy pożyczki

Przeznaczenie pożyczki:

 pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów 

europejskich;

 finansowanie działalności statutowej.

Beneficjenci

(mający siedzibę i działający na terenie Województwa Małopolskiego - m.in. 

stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, organizacje rolnicze, cechy 

rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, Lokalne 

Grupy Działania, związki sportowe)
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Kwota i parametry pożyczki

 Maksymalna wysokość pożyczki – 100 000 zł

 Maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy

 Preferencyjne stałe oprocentowanie  - 2,83 %

 Jednorazowa prowizja – 1%, możliwa do sfinansowania 

z pożyczki
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Przykładowe  cele pożyczki

 Koszty zlecanych usług np. księgowych

 Działalność promocyjna

 Podróże służbowe

 Koszty eventów

 Zakup wyposażenia, materiałów biurowych

 Realizacja zadań bieżących (rozwój bazy materialnej), 

zadań statutowych

 Zapewnienie bieżącej płynności finansowej
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Preferencje dla ngo’s

Dla pożyczek do wysokości 50 000 zł stosujemy zminimalizowane 
wymogi dotyczące zabezpieczenia.
(1) weksel in blanco z deklaracją, (2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

gdy pożyczka > 50 tys. zł dodatkowe zabezpieczenia spłaty  mogące mieć formę:

hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na   

zabezpieczenie, cesji wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków.

Stałe oprocentowanie w całym okresie pożyczkowym.

Możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu spłat.

Okres pożyczki może być dłuższy o 6 miesięcy do terminu zakończenia 
realizacji umowy dotacji, której dotyczy finansowanie pomostowe
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Zasady udzielania pożyczek

 Złożenie wniosku (wzór+regulamin) 

https://www.marr.pl/pozyczki-dla-organizacji-

pozarzadowych.html

 Ocena wniosku

 Podpisanie umowy

 Wypłata pożyczki

 Spłata pożyczki

 Sprawozdawczość

https://www.marr.pl/pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych.html
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Zapraszamy Organizacje Pozarządowe

do skorzystania z preferencyjnych warunków

udzielania pożyczek

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

tel. 12 617 66 69 (28, 29, 32)

fax: 12 617 66 67

e-mail:  pozyczki@marr.pl


