
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby 

 
 

Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

dla przedsiębiorców z województwa śląskiego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
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                                                                                      tel. 34 360 56 88, fax 34 360 57 47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl, NIP 573-010-83-10, REGON 150565527,  
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Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt 

„Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim 

przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, który posłuży 

wzmocnieniu gospodarki regionu.  

 

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 

dowolnej formie organizacyjno-prawnej. Z pożyczki skorzystać mogą przedsiębiorcy znajdujący się we 

wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się 

założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas 

prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z 

dotacji na otwarcie własnej firmy.  

 

- Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 234 000 zł 

- Opłata za rozpatrzenie wniosku – 100,00 zł 

- Oprocentowanie zmienne od 2,45 – 4,85% 

- Prowizja za udzielnie pożyczki – od 0,5  - 3% 

- Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy 

- Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy 

- Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia. 

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją. 

 

Ze środków pożyczki mogą być finansowane zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, 

narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej 

bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup nieruchomości bezpośrednio 

związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, modernizacja obiektów 

produkcyjno - usługowych, zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do 

realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, a także inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania 

działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz.     

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie celów konsumpcyjnych. 

 

Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej ARR w Częstochowie S.A., 

zakładki dotyczącej Funduszu Pożyczkowego, gdzie dostępna jest kompletna informacja i 

dokumentacja dla pożyczkobiorców: www.arr.czestochowa.pl  

 

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego są dostępni w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze projektu, 

mieszczącym się Al. NMP 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa lub pod nr telefonu: /34/ 360 57 46, tel. kom: 

609 980 444. 

 
Powyższe dane aktualne na dzień 22/10/2018r. 

http://www.arr.czestochowa.pl/

