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Geneza powstania  

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach powstał

w roku 1995 jako podmiot realizujący

postanowienia Kontraktu Regionalnego dla

Województwa Katowickiego podpisanego przez

Stronę Rządową i Stronę Społeczną.

Od roku 2004 prowadzi działalność pożyczkową

dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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Działalność pożyczkowa

Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020 jest programem 

realizowanym na podstawie umowy portfelowej 

zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i 

współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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Działalność pożyczkowa

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest programem 

realizowanym w ramach projektu „Rozwój działalności 

pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez 

dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego 

działającego na terenie województwa śląskiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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Działalność pożyczkowa

Pożyczki na 

wydatki 

inwestycyjne  
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na rozwój

Warunki udzielenia pożyczki:
• Pożyczka udzielana jest w kwocie od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł 
• Minimalny okres spłaty 12 miesięcy 
• Maksymalny okres spłaty 120 miesięcy 
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy  
• Obligatoryjny wkład własny przedsiębiorcy 20%
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na rozwój
Przeznaczenie pożyczki: 
finansowanie inwestycji, na terenie województwa śląskiego, w rzeczowe środki 
trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych z 
• rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa 
• potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa 
• realizacji nowych projektów 
• przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki lub na nowe rozwiązania  



8888

Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na rozwój

Finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne obejmuje finansowanie wydatków inwestycyjnych: 

1) na zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
2) na budowę, rozbudowę, adaptację lub remontu i modernizację 
budynków, lokali i budowli produkcyjnych, usługowych i 
handlowych, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, 
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na rozwój
3) na zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu 
(z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 
towarów), bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, 
4) na zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych 
praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 
5) na zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 Kodeksu 
cywilnego lub jego zorganizowanej części, 
6) na inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 
bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Oprocentowanie pożyczki 

Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej
stopy procentowej – stopa referencyjna KE z
zastosowaniem Korzyści finansowej obniżającej
oprocentowanie o 80% w stosunku do
oprocentowania rynkowego.
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Działalność pożyczkowa

Śląski Fundusz Pożyczkowy 
preferencyjna pożyczka inwestycyjna

Warunki udzielenia pożyczki:
• Pożyczka udzielana jest w kwocie od 25.000 zł do 1.000.000 zł
• Maksymalny okres  spłaty 84 miesięcy 
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy  
• Obligatoryjny wkład własny przedsiębiorcy 20%

Preferencyjna pożyczka 
inwestycyjna oprocentowana jest w 
sposób stały 1% w skali roku.
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Działalność pożyczkowa

Śląski Fundusz Pożyczkowy 
Pożyczka na wydatki inwestycyjne

Warunki udzielenia pożyczki:
• Pożyczka udzielana jest w kwocie od 25.000 zł do 1.000.000 zł
• Maksymalny okres spłaty 84 miesięcy 
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy  
• Obligatoryjny wkład własny przedsiębiorcy 20%
• Oprocentowanie zmienne od 2,47% - 5,87% w skali roku, 

wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o 
marżę.
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Działalność pożyczkowa

Pożyczki na 

wydatki bieżące 
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na wsparcie

Warunki udzielenia pożyczki:
• pożyczka udzielana jest w kwocie od 200 000 zł do 1 000 000 zł
• Minimalny okres spłaty 12 miesięcy 
• Maksymalny okres spłaty 48 miesięcy 
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy  
• Brak konieczności wniesienia wkładu własnego 
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Preferencyjna pożyczka na wsparcie

Przeznaczenie pożyczki: 
finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, przedsiębiorstw z 
województwa śląskiego, wynikającego z 
• rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa 
• potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa 
• realizacji nowych projektów 
• przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki lub na nowe rozwiązania  

i dotyczy finansowania wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, 
produktów, towarów oraz zakup usług związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia 
usług  
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Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020

Oprocentowanie pożyczki 

Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej
stopy procentowej – stopa referencyjna KE z
zastosowaniem Korzyści finansowej obniżającej
oprocentowanie o 80% w stosunku do
oprocentowania rynkowego.
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Działalność pożyczkowa

Śląski Fundusz Pożyczkowy 
pożyczka na bieżące wydatki

Warunki udzielenia pożyczki:
• Pożyczka udzielana jest w kwocie od 25.000 zł do 600.000 zł
• Maksymalny okres spłaty 48 miesięcy 
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesiące  
• Brak konieczności wniesienia wkładu własnego 
• Oprocentowanie zmienne od 2,47% - 5,87% w skali roku, 

wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o 
marżę.
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Działalność pożyczkowa
Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

Przeznaczenie pożyczki:
• pożyczka na bieżące wydatki / pożyczka na wydatki inwestycyjne

Warunki udzielenia pożyczki:
• Maksymalny okres spłaty 48 / 84 miesiące
• Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 / 12 miesiące  
• Konieczność wniesienia wkładu własnego:  brak / 20% 
• Oprocentowanie zmienne od 2,47% - 5,87% w skali roku, wyznaczane w oparciu o 

stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę.

Od 10.000 zł do 120.000 zł dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, absolwentów oraz osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą,
Od 10.000 zł do 600.000 zł dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
powyżej 12 miesięcy (woj. śląskie, opolskie, małopolskie)  
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Działalność pożyczkowa

Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu

Wsparcie finansowe w postaci pożyczek w wysokości
10 000zł do 50 000zł maksymalnym okresem spłaty
5 lat i oprocentowaniem 0,25% dla mieszkańców
Województwa Śląskiego, którzy od co najmniej 12
miesięcy nie prowadzą działalności gospodarczej i
chcą taką działalność uruchomić.



20

Fundusz Górnośląski SA
ul. Sokolska 8, 40-086  Katowice               

Tel. 32 200 84 00
fg@fgsa.pl

www.fgsa.pl

Dziękujemy za uwagę


