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O projekcie
Rosnące znaczenie turystyki, jako ważnej sfery aktywności gospodarczej oraz społecz-
nej, a także wewnętrzy potencjał Polski Wschodniej, w tym cenne zasoby kulturowe 
i przyrodnicze, pozwalają na wykorzystanie tej branży w rozwoju makroregionu. Dlatego 
Minister Inwestycji i Rozwoju podjął decyzję o realizacji projektu „Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia –Turystyka”. Inwestowane środki, w formie preferencyjnych pożyczek, mają 
służyć zróżnicowaniu i podniesieniu jakości usług oraz wydłużeniu sezonu tury-
stycznego na obszarze Polski Wschodniej.

Minister Inwestycji i Rozwoju powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 
który odpowiedzialny jest za zarządzanie środkami. Do końca 2026 r. środki te będą 
stopniowo udostępniane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na terenie pięciu 
województw. 

By skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek, przedsiębiorcy prowadzący  
działalność w  branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) powinni zwrócić  
się bezpośrednio do wybranych przez BGK instytucji finansujących (zob. str. 2). 
Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak 
prowizji czy dodatkowych kosztów. Szczególnej preferencji mogą oczekiwać Miejsca 
Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz 
młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).
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Pożyczka na rozwój turystyki – warunki i preferencje

	wartość jednostkowej pożyczki – do 500 tys. zł
	pożyczka udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
	pożyczka udzielana jest na okres do 5 lat.
	karencja w spłacie wynosi 6 miesięcy. 
	wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy przy realizacji inwestycji.
	dodatkowe preferencje w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, przewidziane są dla młodych firm 
  (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, znajdujących się w tzw. korytarzu  
 trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl/78). 

Po wsparcie należy zgłosić się bezpośrednio do:
	w województwie podkarpackim - Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (http://www.marr.com.pl/turystyka.html)
	w województwie podlaskim - konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki)
	w województwie lubelskim - Lubelskiej Fundacji Rozwoju (www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-na-rozwoj-turystyki)
	w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki).

Pożyczkę na rozwój turystyki można otrzymać na:

	budowę i rozbudowę obiektów noclegowych;
	podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
	budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
 budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu  
 wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
	produkcję i sprzedaż żywności i  produktów ekologicznych (np.  kosmetyki);
	tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
	tworzenie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
	przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

oraz jako element ww. inwestycji: 
	tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,
	pokrycie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością  gospodarczą
	pokrycie wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.   

Więcej informacji znajdziesz:
	na stronach BGK i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: 
 > www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
 > http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
	pod numerem infolinii BGK: 801 598 888 lub +48 22 599 8888
	w najbliższym Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego 
	oraz w instytucjach finansujących:
 > Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (http://www.marr.com.pl/turystyka.html)
 > Lubelskiej Fundacji Rozwoju (http://www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-na-rozwoj-turystyki)
 > konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki)
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