
Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie przedsięwzięć realizowanych 
przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu zapewnienia finansowania 
płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi 
epidemią COVID-19. 

Pożyczka Płynnościowa PFR2020+ 

Odbiorcy wsparcia: 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą oraz 
posiadające siedzibę  na obszarze 

 powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, 
tczewskiego, sztumskiego, m. Gdańsk (Pożyczka Płynnościowa I),  

 województwa pomorskiego z wyłączeniem m. Gdańsk, m. Gdyni i m. Sopotu (Pożyczka 
Płynnościowa II)  

Maksymalna kwota 
pożyczki: 

 

do 150 tys. zł  

Maksymalny okres 
spłaty pożyczki: 

 do 60 m-cy  

 do 12 m-cy* wakacji kredytowych w spłacie kapitału lub odsetek i kapitału  
* wakacje kredytowe czyli okresowe zawieszenie spłaty nie wydłuża okresu spłaty pożyczki 
 

Koszt pożyczki: 

 

 od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej   

 0% prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki 

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. 

Przeznaczenie 
pożyczki: 

 
Pożyczka może być przeznaczona na cele o charakterze obrotowym, obrotowo – 
inwestycyjnym oraz inwestycyjnym, na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 
bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienia płynności finansowe  

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk  
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;  
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl 
 

Kostaryka1982 

https://www.facebook.com/Pomorski.Fundusz.Pozyczkowy/
mailto:biuro@pfp.gda.pl


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk  
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;  
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl 
 

Centrala 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
ul. Szara 32-33 (I piętro) 
80-116 Gdańsk 
pn. - pt. 8.00 - 16.00 
tel: (58) 302 20 05 
fax: (58) 307 51 25 
e-mail: biuro@pfp.gda.pl 
 
o/ Słupsk 
Słupski Inkubator Technologiczny 
ul. Portowa 13B lok.140B 
76-200 Słupsk 
tel. kom. 601 512 131 
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl 
 
o/ Bytów 
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Podzamcze 34 pok. 114 
77-100 Bytów 
tel. kom. 609 818 301 
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl 

 

Kontakt 

 
 

o/ Tczew 
ul. Obrońców Westerplatte 3 
Dom Przedsiębiorcy pok. 12 
83-110 Tczew 
tel. kom. 607 927 167 
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl 
 
o/ Kartuzy 
Kartuskie Centrum Kultury 
ul. Klasztorna 1 
83-300 Kartuzy 
tel. kom. 609 813 182 
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl 
 
o/ Wejherowo 
ul. 3 Maja 3 lok. 2 
84-200 Wejherowo 
tel. kom. 607 377 767 
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl 
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