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20 wrze?nia 2017r., w obecno?ci Pana Marsza?ka Cezarego Przybylskiego oraz Pani
Renaty Granowskiej – Dyrektor Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej,

przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali pi?? umów z po?rednikami
finansowymi na ??czn? kwot? 90 mln z?, którzy b?d? udziela? po?yczek w ramach w dzia?ania
1.5. - Rozwój produktów i us?ug w M?P, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolno?l?skiego na lata 2014-2020.

Dzi?ki dzisiejszym umowom do dolno?l?skich przedsi?biorców trafi 90 milionów z?otych. Te pieni?dze pozwol?
przedsi?biorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprz?tu produkcyjnego i rozszerzenie oferty
rynkowej – mówi Cezary Przybylski, Marsza?ek Województwa Dolno?l?skiego.
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To kolejna transza ?rodków europejskich dla dolno?l?skich firm. Ka?da firma z naszego województwa b?dzie
mia?a mo?liwo?? uzyska? ?rodki na podj?cie dzia?a? rozwojowych i dokonywa? inwestycji w swoim
przedsi?biorstwie. – powiedzia?a Renata Granowska, dyrektor Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej –
Rozwój firmy pozwoli naszym przedsi?biorcom na zwi?kszenie swojej konkurencyjno?ci na rynku regionalnym, a
by? mo?e nowe produkty i us?ugi pozwol? wyj?? z ofert? na rynek krajowy i zagraniczny. Podpisane dzi? umowy
na kwot? 90 mln z? obejm? wsparciem ponad 540 firm z terenu Dolnego ?l?ska. W przypadku, gdy ta kwota oka?e
si? niewystarczaj?ca w stosunku do potrzeb, zostanie ona zwi?kszona. Tak, by wszystkie dolno?l?skie firmy mia?y
szans? skorzysta?. – zapewnia Renata Granowska.

 

Operatorzy b?d? udziela? niskooprocentowych po?yczek nawet do kwoty 500 ty? z? dla mikro, ma?ych i ?rednich
przedsi?biorstw z Dolnego ?l?ska, .

Instrument ten umo?liwi dolno?l?skim przedsi?biorcom finansowanie przedsi?wzi??
umo?liwiaj?cych rozwój i rozbudow? firmy oraz zwi?kszenie zastosowania innowacji.

Po?rednicy finansowi w województwie dolno?l?skim:

•    Towarzystwo Inwestycji Spo?eczno-Ekonomicznych S.A. – warto?? umowy to 25 mln z?,
•    Fundusz Regionu Wa?brzyskiego i Wroc?awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – warto??

umowy to 20 mln z?,
•    Konsorcjum ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. – warto?? umowy to 20 mln z?
•    Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci – warto?? umowy to 15 mln z?,
•    Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. i Sudeckie Stowarzyszenie
Inicjatyw Gospodarczych – warto?? umowy to 10 mln z?.

Aktualne informacje mo?na znale?? bezpo?rednio na stronie BGK:

https://rpo.bgk.pl/posrednicy-finansowi/
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