
Pożyczki unijne na start



Instrument Finansowy Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
finansowany jest ze środków w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, 

przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020



Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami wsparcia Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.



Oferta pożyczki:

• do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki

• do 7 lat maksymalny okres spłaty pożyczki

• do 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

• atrakcyjne oprocentowanie: 0,011 % w skali roku

Cel finansowania: 

wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej



Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Rządowy program wdrożony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu?

• poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni 
wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 
48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego,

• studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich,

• osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku 
emerytalnego, które na dzień składania wniosku nie są zatrudnione oraz nie 
wykonują innej pracy zarobkowej,

• opiekunowie osób niepełnosprawnych (małżonkowie, rodzice dziecka, opiekun 
faktyczny) – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłą osobą niepełnosprawną, 
niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.



Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej 

• wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* 
za ostatni kwartał (III kw. 2020 r. – do 103 378,60 zł),

• okres spłaty do 84 miesięcy,

• karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,

• stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,01% (1/10 stopy 
redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03% (1/4 stopy redyskonta weksli**) 
dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,

• brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,

• zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco
pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub 
inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,

• udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może 
stanowić do 100% jego wartości.



Pożyczka na założenie działalności gospodarczej –

co można sfinansować?

W ramach środków pożyczki można sfinansować:

• środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,

• towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

• szkolenia, kursy,

• koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia 
(np. czynsz za wynajem lokalu),

• środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie 
drogowym towarów.

• na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach 
pożyczki podstawowej.



Wykluczenia finansowania w ramach pożyczki 
Wsparcie w Starcie

Środków nie można przeznaczyć m.in. na:

• prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego,

• prowadzenie działalności w branży erotycznej,

• przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka 
rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych 
i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym 
miejscu,

• kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.



Ograniczenia w ramach pożyczki na założenie działalności

Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca musi spełnić warunki:

• nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy 
zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, 
umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia 
działalności,

• jeśli nie jest studentem lub absolwentem musi być zarejestrowany w urzędzie 
pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby 
niepełnosprawnej,

• w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej 
działalności gospodarczej,

• nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na 
ten sam cel,

• osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.



https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.: (074) 66 44 810
fax: 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl
Biuro czynne: 7:30 – 15:30

https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/
https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/biuro@frw.pl


Szkolenia



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Środki i wiedza na start biznesu:  www.parp.gov.pl

13

http://www.parp.gov.pl/


Bezpłatne kursy online 





Program kursu

• Jak samodzielnie przejść przez proces zakładania działalności gospodarczej.

• Jak wybrać formę prowadzenia działalności i rodzaj opodatkowania.

• Jak kreować wizerunek swojej firmy.

• Jak prowadzić rachunkowość, rozliczać podatki i odprowadzać składki 
ubezpieczeniowe.

• Jak zatrudnić pracownika.

Warto również skorzystać z pomocy na stronie: www.biznes.gov.pl – znajdują się 
tutaj informacje przydatne przy zakładaniu działalności gospodarczej, bezpłatne 
szkolenia i możliwość konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin 
prawa/gospodarki.

http://www.biznes.gov.pl/


Kontakt: 
Urząd Miejski Wrocławia
Dział Wspierania Przedsiębiorczości
71 777 78 19
www.wroclaw.pl/biznes



Inwestuj w rozwój



Pożyczki na kształcenie

Program POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE przeznaczony jest dla osób, które chcą 
rozwijać swoje umiejętności i kompetencje (nie ma wymogu skierowania na 
szkolenie przez pracodawcę). 

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, 
finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób 
pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje 
umiejętności i kompetencje.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, 
szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe 
i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej 
niż 24 miesiące. 



Pożyczki na kształcenie

• Jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online: 
www.inwestujwrozwoj.pl

• Raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy

• Wartość pożyczki: 
minimalna wartość pożyczki to 600 zł, a maksymalna - 30 tys. zł. Pożyczka może 
stanowić do 100% kosztu szkolenia. 

• Oprocentowanie:
Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, 
opłat wstępnych itp.). W założeniu pożyczki mają być spłacane w równych ratach, 
w cyklu miesięcznym. Przewidziana została również możliwość umorzenia 20 – 25% 
kwoty pożyczki. 

http://www.inwestujwrozwoj.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Paulina Czarnota

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


