
WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ ORAZ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wsparcie przyznawane jest w formie pożyczki. Szczegóły: 

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II 

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie 

bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności 

gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 

Pożyczka na podjęcie 

działalności gospodarczej 

w maksymalnej kwocie 81 339,00 złotych - dla niezatrudnionych 

i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.: 

• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia 

ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; 

• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich).  

• zarejestrowanych bezrobotnych 

Pożyczka na utworzenie 

stanowiska pracy dla 

bezrobotnego, w tym 

bezrobotnego skierowanego 

przez Powiatowy Urząd Pracy 

- w maksymalnej kwocie 24 401,70 złotych dla: 

- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności 

gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie 

w starcie II”; 

- podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 

1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 

• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

• niepublicznych szkół, 

• niepublicznych przedszkoli, 

• żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych 

przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w 

przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

• osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub 

prowadzących 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. 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia 

dla pożyczkobiorców 

w szczególności z zakresu: 
• zakładania działalności gospodarczej; 

• form opodatkowania działalności gospodarczej; 

• prowadzenia księgowości  

Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca 

pracy). Możliwość rocznej karencji w spłacie kapitału w ramach pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej.  

Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciel. 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.marr.com.pl/index-7.html 



„POŻYCZKI NA START” 

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. 

Z pożyczki może skorzystać osoba: 

 która ukończyła 18 rok życia, 

 zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, 

 zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa 

podkarpackiego, 

 nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do Projektu. 

Maksymalna wysokość pożyczki do 50 000 zł.  

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy.  

Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. 

Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym. 

Oferujemy pomoc w zakresie związanym z prowadzeniem własnej firmy poprzez odbycie bezpłatnych 

30-godzinnych szkoleń oraz poprzez indywidualne spotkania prowadzone w formie doradztwa.  

Dodatkowo zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń. 

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy. W szczególności na cele: 

 inwestycyjne, 

 obrotowe, 

 inwestycyjno-obrotowe. 

 

Więcej informacji na stronie: www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach osi 

priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie  

1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat A „Wsparcie kapitałowe 

funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 

"DOKAPITALIZOWANIE FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

PODKARPACKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KROŚNIE” 

Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej Krośnie powstał w 2010 roku w celu 

wspierania aktywności przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i realizujących przedsięwzięcia na terenie 

Województwa Podkarpackiego. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom, którzy 

znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, wyłącznie na cele związane 

z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych 

oraz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna), zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy de minimis. 

  

Pożyczka na warunkach rynkowych: 

- kwota pożyczki wynosi od 10.000 do 120.000 złotych, 

- oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania i oparte o stopę bazową określaną przez 

Komisję Europejską – obecnie (od 01.01.2016 r.) 1,83%, powiększone o marżę zależną od sytuacji 

przedsiębiorstwa w wysokości od 0,5% do 8%. 

  

Wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny 

okres kredytowania wynosi 60 miesięcy i obejmuje do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

oraz może być: poręczenie osób fizycznych lub prawnych, zastaw, hipoteka, kaucja, przelew (cesja) 



wierzytelności i inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo. 

 

Więcej informacji na stronie:  www.pigkrosno.pl/informacje-o-funduszu-pozyczkowym 

 

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego  

 
Programy współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa, w programie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego "Inwestujemy w rozwój województwa 

podkarpackiego".  

Pożyczki przeznaczone są dla osób prowadzących zarejestrowaną pozarolniczą działalność 

gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej). Pożyczki mogą uzyskać również startujący 

przedsiębiorcy. Firma nie może mieć więcej niż 10 pracowników i 2 mln euro obrotu rocznie. 

Akceptujemy różne formy prowadzenia księgowości, w tym ryczałt. O pożyczkę mogą ubiegać się 

tylko osoby na stałe zameldowane na wsi lub w miastach do 40.000 mieszkańców. 

 

Tytuł projektu: Program pożyczkowy 

wspierania przedsiębiorczości w 

województwie podkarpackim 

Całkowita wartość projektu: 11170100,00 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 8499999,91 PLN 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspomagania Wsi 

 

Tytuł projektu: Program pożyczkowy 

wspierania przedsiębiorczości – 

dofinansowanie 

 

Całkowita wartość projektu: 10900000,00 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 8447003,34 PLN 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspomagania Wsi 

 Kwoty i okresy spłat pożyczki: 

•    Pierwsza pożyczka: do 30 tys. zł na okres do 36 miesięcy  

•    Kolejna pożyczka: do 40 tys. zł na okres do 48 miesięcy  

 

Okres karencji w spłacie pożyczki - 2 miesiące. 
 

Przeznaczenie pożyczki: 

Pożyczki są przeznaczone na uruchomienie i rozwój firmy, w tym na cele inwestycyjne oraz cele 

obrotowe (z wyłączeniem działalności rolniczej). 

 

Zabezpieczenie pożyczki: 
Wymaganym zabezpieczeniem pożyczki są weksel „in blanco” oraz poręczenie osób trzecich. 

  

Bardzo niskie oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki: 
Wysokość oprocentowania ustala się na podstawie stopy bazowej powiększonej o 1 pkt procentowy 

(https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php). Od dnia 1-01-2016 roku oprocentowanie 

pożyczek wynosi 2,83 % w skali roku. 

Więcej informacji na stronie:  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl 

 

https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

