
UCHWAŁA Nr 208 / 4204 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 października 2020r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Strategii Inwestycyjnej  

Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i ust. 4a, 13 ust. 1a, oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.), 

oraz art. 98 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

                                                            § 1 

 

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do Strategii inwestycyjnej stanowiącej  załącznik 

do „Umowy powierzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami 

finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań 

związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz 

Rozwoju Sp. z o. o”  z dnia 25.09.2017 r. nowych produktów dedykowanych 

przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 na zasadach 

pomocy publicznej poprzez dodanie w punkcie 4.2 Działalność pożyczkowa PFR 

podpunktu III. Pożyczki na usuwanie skutków pandemii, których parametry zostały 

określone w poniższym zestawieniu: 

 
Nazwa 

produktu 

 

 

Parametry produktu 

1.  
Pożyczka 

płynnościowa 

Kwota do 100 tys. zł 

Okres kredytowania - 36 miesięcy,  

Zgodnie z Komunikatem Komisji C(2020)1863 z dnia 

19.03.2020 r. pkt. 27 lit. a) przy marży ryzyka kredytowego  

50 punktów bazowych termin zapadalności pożyczki nie może 

przekraczać 3 lat, tj. całkowity okres spłat z uwzględnieniem 

wydłużeń (prolongata w spłacie) nie może przekraczać  

36 miesięcy. 

Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek do 6 m-cy. 

Oprocentowanie stałe – 2,34% 

Brak prowizji  

Szkodowość 25%  



Zabezpieczeniem pożyczki jest obowiązkowo weksel wraz  

z deklaracją wekslową, a w uzasadnionych przypadkach inne 

powszechnie stosowane zabezpieczenia. 

Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 r. 

Parametry pożyczki powinny uwzględniać wszystkie warunki  

i zasady określone w Komunikacie Komisji C(2020)1863 z dnia 

19.03.2020 r. w szczególności wysokość kwot określonych  

w pkt. 27 lit. d) oraz rozporządzenia, szczegółowego 

określającego przeznaczenie, warunki, podmioty udzielające 

pomocy publicznej i tryb udzielania pomocy publicznej. 

2. 
Pożyczka 

płynnościowa  

Kwota do 150 tys. zł 

Okres kredytowania - 60 miesięcy, Zgodnie z Komunikatem 

Komisji C(2020)1863 z dnia 19.03.2020 r. pkt. 27 lit. a) i c) – 

maksymalny okres kredytowania nie może przekraczać 6 lat, 

tj. całkowity okres spłat z uwzględnieniem wydłużeń 

(prolongata w spłacie) nie może przekraczać 72 miesięcy.  

Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek do 6 m-cy. 

(analogicznie proponuje BGK i POIR w przygotowywanych 

produktach). 

Oprocentowanie stałe – 2,84% 

Brak prowizji  

Szkodowość 25%  

Zabezpieczeniem pożyczki jest obowiązkowo weksel wraz  

z deklaracją wekslową, a w uzasadnionych przypadkach inne 

powszechnie stosowane zabezpieczenia. 

Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 r. 

Parametry pożyczki powinny uwzględniać wszystkie warunki  

i zasady określone w Komunikacie Komisji C(2020)1863 z dnia 

19.03.2020 r. z późn. zm. w szczególności wysokość kwot 

określonych w pkt. 27 lit. d) oraz rozporządzenia, 

szczegółowego określającego przeznaczenie, warunki, 

podmioty udzielające pomocy publicznej i tryb udzielania 

pomocy publicznej. 

3. 
Pożyczka 

branżowa  

Dedykowana dla przedsiębiorstw z branży turystyka, 

gastronomia usługi noclegowe 

Kwota do 300 tys. zł 

Zgodnie z Komunikatem Komisji C(2020)1863 z dnia 

19.03.2020 r. pkt. 27 lit. a) i c) – maksymalny okres 

kredytowania nie może przekraczać 6 lat, tj. całkowity okres 

spłat z uwzględnieniem wydłużeń (prolongata w spłacie)  

nie może przekraczać 72 miesiące. 

Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek do 6 m-cy. 

Oprocentowanie stałe – 2,84% 



Brak prowizji  

Szkodowość  20%  

Zabezpieczeniem pożyczki jest obowiązkowo weksel wraz  

z deklaracją wekslową, a w uzasadnionych przypadkach inne 

powszechnie stosowane zabezpieczenia. 

Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 r. 

Parametry pożyczki powinny uwzględniać wszystkie warunki  

i zasady określone w Komunikacie Komisji C(2020)1863 z dnia 

19.03.2020 r. z  późn. zm.  w szczególności wysokość kwot 

określonych w pkt. 27 lit. d) oraz rozporządzenia, 

szczegółowego określającego przeznaczenie, warunki, 

podmioty udzielające pomocy publicznej i tryb udzielania 

pomocy publicznej. 

 

§ 2 

 

Wyraża się zgodę na wykreślenie w Strategii inwestycyjnej punktu 4.4 Działalność 

faktoringowa PFR. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisał: 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch  


