
     

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach 

Funduszu Powierniczego JEREMIE 

 

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

 

informuje, że w ramach 

 

Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013 

 

otrzymał dofinansowanie ze środków 

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE – PORĘCZENIE 

 

i realizuje Projekt pn.: 

 

„Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie” 
 

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 1/JEREMIE – PORĘCZENIE/2015 

zawartą w dniu 30.12.2015 r. 

 

Całkowita wartość projektu: 5 323 688,10 zł 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 366 000,00 zł 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 594 000,00 zł 

Wkład własny: 440 000,00 zł 
 
Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r. 

 
Opis przedsięwzięcia: 
Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie finansowe Toruńskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. limitem poręczenia w wysokości 3 960 000,00 zł pochodzącym ze 
środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Kwota ta zwiększy kapitał poręczeniowy 



Funduszu niezbędny do udzielania poręczeń firmom rozwijającym swoją działalność w 
oparciu o zewnętrzne źródła finansowania typu kredyty, pożyczki i leasing. Poprawa 
zdolności poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. przełoży się bezpośrednio na rozwój 
przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim, zapewnienie wysokiej jakości 
zróżnicowanych usług ułatwiających zakładanie, prowadzenie i rozwijanie działalności 
gospodarczej. Środki pozyskane w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE wpłyną na 
wzrost akcji poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. i pozwolą wesprzeć jeszcze większą liczbę 
przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-up. 
 

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy mikro, małe i średnie firmy 

posiadające siedzibę/oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

 

W ramach projektu udzielamy poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE na preferencyjnych 

warunkach: 

 0 zł opłaty przygotowawczej 

 0 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku 

 100 zł prowizji za poręczenie udzielone w formule de minimis 

 
Prowizja płatna jest jednorazowo z góry za cały okres trwania poręczenia. Opłata jest 
zryczałtowana, a jej wysokość jest niezależna od wartości poręczenia i okresu na jaki zostało 
ono udzielone. 

 
Szczegóły oferty na stronie Funduszu oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 

 
Dane kontaktowe: 
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń 
tel. 56 654 71 70; fax 56 655 08 48 
e-mail: fundusz@tfpk.pl 
www.tfpk.pl 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 

ze środków budżetu państwa. 

http://tfpk.pl/kat_47,72_Poreczenie_JEREMIE.html
mailto:fundusz@tfpk.pl
http://www.tfpk.pl/

