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Preferencyjne POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
z województwa łódzkiego

Pożyczka ROZWOJOWA 2020 
od 5 000 zł do 70 000 zł 

(dla mikro przedsiębiorców prowadzących działalność do 24 miesięcy)

w ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania,

pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, 

inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w województwie łódzkim,

preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat

inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w województwie łódzkim,



Preferencyjne POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
z województwa łódzkiego

Pożyczka ROZWOJOWA
od 5 000 zł do 1 500 000 zł 

w ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania,

pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, 

inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w województwie łódzkim,

preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat

szczegóły na stronie https://larr.pl/jeremie2pr



Preferencyjne POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
z województwa łódzkiego

Pożyczka na remont/modernizację/zakup nieruchomości
od 100 000 zł do 600 000 zł

pożyczka udzielana jest na:

• remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację 
do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

• prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku
zabytków

• renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych 
budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, 

• zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa powyżej

preferencyjne oprocentowanie 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat

szczegóły na stronie www.larr.pl/jeremie-nieruchomosci



Preferencyjne POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
z województwa łódzkiego

REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA 
do 500 000 zł

Na kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne. 

Pożyczka nie stanowi pomocy de minimis. Oprocentowanie oparte jest o stopę bazową Komisji Europejskiej 

(aktualnie 0,15 %) powiększoną o marżę zależną od ratingu przedsiębiorcy. Najczęściej oprocentowanie 

będzie mieściło się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku.

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków.

szczegóły na stronie www.larr.pl/regionalna-pozyczka-obrotowa
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GRANT NA START

www.LARR.pl

projekt skierowany jest do 120 uczestników z obszaru woj. łódzkiego,
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie
województwa łódzkiego,

wsparciem zostaną objęte: osoby po 30 roku życie pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne
zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych
warunków: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby

z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach,
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł),

finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w
początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (96 osób, kwota 1.600 zł przez okres
12 miesięcy),
wsparcie szkoleniowo-doradcze,
szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności,
pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

szczegóły na stronie www.larr.pl/grant-na-start-dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

Wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

http://https:/www.larr.pl/grant-na-start-dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej


#DoradcyBiznesu

MŁODZI NA START

www.LARR.pl

projekt skierowany jest do 120 uczestników z obszaru woj. łódzkiego,
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy,

wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne 
zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na 
obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły 
zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19.

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym 
założenie działalności gospodarczej.
Stypendium szkoleniowe.
Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki 
jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w 
wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

szczegóły na stronie https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc

Wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc
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PODPIS ELEKTRONICZNY

Jesteśmy oficjalnym partnerem CenCert. 

www.LARR.pl

Podpis elektroniczny ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. 
Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowalnym, 
który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. 
E-podpis to łatwe i szybkie narzędzie do podpisywania dokumentów i umów, 
które mają formalną i pełną moc prawną, ma bardzo szerokie zastosowania, 
które regularnie są poszerzane.

Zastosowanie:
w kontaktach z administracją i urzędami (składanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych, składanie 
e-pozwów w e-sądach, podpisywanie listów wysyłanych do organów administracji publicznej oraz 
podejmowanie innych czynności wymagających podpisania dokumentu sporządzonego w formie 
elektronicznej),
w działalności biznesowej (wystawianie e-faktur, zawieranie umów, składanie zamówień, uczestnictwo w 
aukcjach i przetargach, podpisywanie zleceń płatniczych),
w świadczeniu usług medycznych (sporządzanie dokumentacji, udostępnianie diagnoz, przekazywanie 
wyników badań). 

szczegóły na stronie: https://larr.pl/podpis-elektroniczny

https://larr.pl/podpis-elektroniczny


#DoradcyBiznesu

PODPIS ELEKTRONICZNY - CENNIK

Jesteśmy oficjalnym partnerem CenCert. 

www.LARR.pl

szczegóły na stronie: https://larr.pl/podpis-elektroniczny

https://larr.pl/podpis-elektroniczny
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Powierzchnie biurowe do wynajęcia:
• www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne

Sale szkoleniowo-konferencyjne do wynajęcia:
• w Łodzi - www.larr.pl/sale-konferencyjne-w-lodzi
• w Zduńskiej Woli - www.larr.pl/sala-konferencyjna-zdunska-wola

http://https:/www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne
http://https:/www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne
http://https:/www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne
http://https:/www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne
http://www.larr.pl/sale-konferencyjne-w-lodzi
http://https:/www.larr.pl/powierzchnie-biurowe-w-lodzi-dostepne-od-1052020
http://https:/www.larr.pl/sala-konferencyjna-zdunska-wola
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#DoradcyBiznesu

Zapraszamy do regularnego odwiedzania stron

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/

https://pfr.pl/

https://www.parp.gov.pl/

https://biznes.lodzkie.pl/

https://www.cop.lodzkie.pl/

https://wuplodz.praca.gov.pl/

http://www.wfosigw.lodz.pl/

https://sse.lodz.pl/
oraz 
https://strefa.io/

www.LARR.pl

http://https:/pfr.pl/
http://https:/www.parp.gov.pl/
http://https:/biznes.lodzkie.pl/
http://https:/www.cop.lodzkie.pl/
http://https:/wuplodz.praca.gov.pl/
http://www.wfosigw.lodz.pl/
https://sse.lodz.pl/
https://strefa.io/


#DoradcyBiznesu

Zapraszamy do regularnego odwiedzania stron

www.LARR.pl

https://arp.pl/

https://www.zus.pl/

https://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-
administracji-skarbowej-w-lodzi

https://arp.pl/
https://www.zus.pl/
https://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi
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Zapraszamy do współpracy z ŁARR

Strona internetowa LARR.PL

https://pl-pl.facebook.com/LodzkaARR

https://www.linkedin.com/company/larr/

https://www.instagram.com/larr_pl/

TEL: 512 181 858
E-MAIL:  bok2@larr.pl 
E-MAIL:  bok1@larr.pl

Wynajem pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych w Łodzi.
E-MAIL: wynajem@larr.pl

Wynajem pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych w Zduńskiej Woli.
TEL: 512 181 858
E-MAIL:  bok2@larr.pl 

http://www.larr.pl/
http://https:/pl-pl.facebook.com/LodzkaARR
http://https:/www.linkedin.com/company/larr/
http://https:/www.instagram.com/larr_pl/
mailto:bok1@larr.pl
mailto:wynajem@larr.pl

