
Wsparciey1starcie Fundacja Rozwoju Śląska
oraz Wspierania InlcJ<ltyw Lokalnych

MINISTERSTWO
PRACY L POLITYKI
SPOŁECZNEJ

11,1"" Gn,I'('I}\'I., \\. \
• KR\IUWF

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II" to rządowy program pożyczkowy realizowany ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełniąc rolę Pośrednika Finansowego zarządza funduszem na
terenie województw opolskiego i śląskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc
przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek
działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

pracy oraz
na podjęcie

OFEROW ANE WSPARCIE:
I. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących

innej pracy zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania

tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I II stopnia, jednolitych studiów

magisterskich).

II. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego
skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla:

• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych podmiotów, o których mowa

w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

m. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
• zakładania działalności gospodarczej;
• form opodatkowania działalności gospodarczej;
• prowadzenia księgowości.
oraz dla osób ubiegających się o pożyczkę nt. zasad aplikowania o wsparcie.

ZASADY FINANSOWANIA
• Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP

(obecnie 0,44%) ijest stałe w całym okresie kredytowania.
• Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. (z

możliwością 12 miesięcy karencji). Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy
dla istniejących firm wynosi 3 lata.

• Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 77 906,33 zł). W przypadku pożyczek na
utworzenie stanowiska pracy - wartość 6-krotną (obecnie 23 371,98 zł).

• Finansowane są wszystkie zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia
działalności gospodarczej (zakup, budowa, remont nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń,
oprogramowania, pojazdów użytkowych, wyposażenia biura, koszty promocji zakup
materiałów i surowców do produkcji, towaru), koszty bieżące do 6 miesięcy, a także związane
z wyposażeniem nowego stanowiska pracy.

• Program bedzie realizowany do 31.03.2017 r. lub do wyczerpania środków.

ZALETY PROGRAMU
• Dogodne warunki spłaty (oprocentowanie, okres spłaty, karencja, brak opłat i prowizji)
• Uproszczone procedury
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• Bezpłatne doradztwo i szkolenia
• Krótki czas oczekiwania - 14 dni
• Obsługa nowych podmiotów, które nie posiadają historii kredytowej
• Brak wkładu własnego, możliwość finansowania wydatków brutto

KONT AKT - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski pożyczkę należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Fundacji na podany poniżej adres:

• Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
lub
Centrum Biznesu przy Fundacji Rozwoju Śląska:
ul. Wrocławska 133,45-837 Opole, p. 3.12

tel.: 77 540 01 41, 77 540 01 42, 77 540 01 43
faks: 77/454 56 10
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

Istnieje również możliwość osobistego składania wniosków w punktach zamiejscowych Partnerów
Projektu. Szczegółowe informacje nt. Programu, dokumenty aplikacyjne oraz dane kontaktowe znajdą
Państwo na stronie:

www.fundacja.opole.pl


