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TYTUŁ: Pożyczki Unijne inwestycyjne i rozwojowe

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: pgfBiuro (.: pgfbiuro :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: pomorskie
  Telefon: 730809809
                

OPIS:

Polska Grupa Finansowa pomaga pozyskać finansowanie z projektów unijnych.
Udzielimy Ci dokładnych informacji na temat warunków, które musisz spełnić, aby
skorzystać z wybranego produktu.
Pomożemy przejść przez procedury oraz wymogi.
Pożyczka na cele inwestycyjne i rozwojowe!
Pożyczka unijna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowaniem unijnym.
Przedsiębiorco chcesz wdrożyć nowoczesną technologie i rozwijać swoją działalność?
Możesz ubiegać się o pożyczkę na cele inwestycyjne i cele rozwojowe.
Już dziś zawnioskuj i pozyskaj finansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na bardzo korzystnych dla Ciebie warunkach.
Szeroka oferta produktów dla firm pozwoli otrzymać wysoką pożyczkę, która umożliwi Ci wdrożenie nowoczesnych technologii.

Przeznaczenie Pożyczki !

Pożyczkę z Funduszu można jedynie przeznaczyć na cele związane z działalnością gospodarczą rozbudowę lub modernizację obiektów
produkcyjno-usługowo handlowych
-wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
-zakup materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji i usług
-zakup wartości niematerialnych i prawnych
-zakup nowoczesnej technologi, np: portal sprzedażowy

Warunki Pożyczkowe !
- w momencie składania wniosku o pożyczkę brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku
- dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już od pierwszego dnia działalności

Warto wiedzieć !
Pożyczki unijne są przeznaczone dla różnych grup odbiorców (jednoosobowej działalności gospodarczej, Sp.z o.o. , itd) . Nieważne czy
masz duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu czy dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki, z pożyczek unijnych może skorzystać
zarówno doświadczona firma jak również osoba, która rozpoczyna przygodę.

Dodatkowo z pożyczek unijnych mogą skorzystać szkoły, placówki oświatowe, organizację pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
szkoły wyższe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, JST, czy TBS-y, które dzięki unijnemu finansowaniu będą mogły dokonać
modernizacji cieplnej nieruchomości.

Telefon: 730 809 809


