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POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”  

POŻYCZKOBIORCA 

Planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim, świętokrzyskim, 
opolskim, śląskim, małopolskim lub podkarpackim i posiadający jeden z poniższych 
statusów: 

bezrobotny: niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej, 
niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej, 

absolwent: szkoły średniej lub wyższej - do 48 miesięcy od ukończenia lub uzyskania 
tytułu zawodowego, niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy 
zarobkowej, 

student: ostatniego roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, niezatrudniony oraz 
niewykonujący innej pracy zarobkowej. 

  

CEL POŻYCZKI 

Finansowanie przedsięwzięć mających na celu podjęcie działalności gospodarczej,  
w szczególności: 

· finansowanie inwestycji polegających min. na zakupie środków trwałych, towarów  
i surowców do produkcji oraz adaptacji i modernizacji lokalu do prowadzenia działalności, 

· inne cele gospodarcze związane bezpośrednio z uruchomieniem działalności. 

KWOTA POŻYCZKI 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ok. 87.000 zł). 

OKRES 

FINANSOWANIA 
do 84 miesięcy, w tym maksymalny, możliwy okres karencji na spłatę kapitału 12 m-cy. 

KOSZTY POŻYCZKI 

· oprocentowanie stałe, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP  
(0,4375% w skali roku) 

· brak innych opłat i prowizji  

ZABEZPIECZENIE 

POŻYCZKI 

Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych  
(jako preferowane). 

W przypadku braku poręczycieli, możliwość ustanowienia innego zabezpieczenia pożyczki, 
m.in.: 

· przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, 

· hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

WARUNKI 

DODATKOWE I 

WYKLUCZENIA 

· brak zaległości publiczno-prawnych (US, ZUS), 
· brak możliwości refinansowania poniesionych wydatków jak również spłaty kredytów  

i innych zobowiązań, 
· wykluczone z finansowania: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, projektów 

deweloperskich, finansowanie środków transportu do prowadzenia działalności 
transportowej,  

· wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie 
prowadził działalności gospodarczej, 

· założenie działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę w okresie 30 dni od daty decyzji 
o przyznaniu pożyczki, 

· rozliczenie pożyczki w ciągu 90 dni od dnia jej uruchomienia. 
Szczegółowe zasady finansowania są określone w Regulaminie udzielania pożyczek, 
doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. 
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