Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II
O programie
Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim,
podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start
biznesu oraz utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

I. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
A. Kto może otrzymać pożyczkę
Beneficjentami programu są osoby fizyczne, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej,
w tym:
 Absolwenci szkół i uczelni wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) w
okresie 48 miesięcy od daty ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 Bezrobotni (zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 Studenci ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych
magisterskich).

B. Parametry pożyczki
Maksymalna kwota:
20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy 84 413,80 zł)
Maksymalny okres spłaty: 7 lat, preferowany do 6 lat
Maksymalna karencja:
12 miesięcy
Oprocentowanie:
stałe, 0,25 stopy redyskonta weksli (0,44%)
Opłaty i prowizje:
0 PLN
Spłata:
raty miesięczne malejące (równe raty kapitałowe), możliwe transze
Dodatkowo:
bezpłatne szkolenia i doradztwo (usługi doradztwa i szkoleń dla
pożyczkobiorców świadczone są w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej)
Zabezpieczenia:
weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób
fizycznych (preferowane); w przypadku braku poręczycieli możliwość
ustanowienia innego zabezpieczenia m.in. przewłaszczenie na
zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.
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II. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
A. Kto może otrzymać pożyczkę



Osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej (po 3 miesiącach od jej
otrzymania),
Podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust 1a Ustawy o promocji
zatrudnienia i rynku pracy, czyli:
a. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
b. niepubliczne szkoły,
c. niepubliczne przedszkola,
d. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym
mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6
miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze
czasu pracy,
e. żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których
mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3.

B. Parametry pożyczki
Maksymalna kwota:
6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy 25 324,14 zł)
Maksymalny okres spłaty: 3 lata
Oprocentowanie:
stałe, 0,25 stopy redyskonta weksli (0,44%)
Opłaty i prowizje:
0 PLN
Spłata:
raty miesięczne malejące (równe raty kapitałowe), możliwe transze
Zabezpieczenia:
weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób
fizycznych (preferowane); w przypadku braku poręczycieli możliwość
ustanowienia innego zabezpieczenia m.in. przewłaszczenie na
zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.

III. Warunki udzielenia pożyczki
1. Dostępność środków w ramach Programu.
2. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.
3. Pozytywna ocena ryzyka klienta i transakcji.
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4. Wypłata pożyczki na podstawie kompletnego wniosku, umowy pożyczki i zabezpieczeń, po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej o profilu zgodnym z wnioskowanym (dotyczy środków
na podjęcie działalności gospodarczej).
5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki odbywa się w terminie
14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.
6. Osoba wnioskująca o pożyczkę nie może prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy środków na podjęcie działalności
gospodarczej).

Kontakt dla osób zainteresowanych pożyczką
Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej
Ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów
e-mail: kboruch@ies-rzeszow.pl
tel.: +48 739 021 691
www: www.ies-rzeszow.pl/dzialania/pozyczki/
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