
 
 
 

Informujemy, iż Lubelska Fundacja Rozwoju została wybrana jako Pośrednik Finansowy do 

zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkoleń i doradztwa w ramach 

Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” dla województw lubelskiego  

i świętokrzyskiego. 
 

I. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej: 
Dla kogo: 

 studenci ostatniego roku studiów wyższych lub 
 poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły 

lub uzyskania tytułu zawodowego albo 
 zarejestrowani bezrobotni lub 
 poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej 

Aktualna możliwa wartość pożyczki do 99 018,80 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może 
przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   

 Oprocentowanie: 
 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi 
lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych. 

 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego 
roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie 
polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu 
usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

 Okres spłaty: do 7 lat 
 Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku 
 Zabezpieczenie spłaty: 

 weksel własny pożyczkobiorcy 
 poręczenia osób fizycznych 

(zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, 
które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego) 
Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

 
II. Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 
Dla kogo: 

1. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów 
osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez PUP udzielane będą: 

1. Podmiotom, którym udzielono pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej 
(pożyczka uzupełniająca) 

2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1 a oraz ust. 1 a ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. 
 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, 
 niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, 
 producentom rolnym. 

2. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów 
osoby niepełnosprawnej lub poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez 
PUP udzielane będą: 



 
 

1. żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego 
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub 
prowadzeniem dla nich zajęć. 

2. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 
rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze 
świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania, w tym usług mobilnych, 

Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 29 705,64 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może 
przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 Oprocentowanie: 

 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy 
będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 
związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki 
nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, 

 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców, których 
działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych 
sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. 
Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie 
finansowania. 

 Okres spłaty: do 3 lat 

 Zabezpieczenie spłaty: 

 weksel własny pożyczkobiorcy 

 poręczenia osób fizycznych; w zależności od oceny pośrednika finansowego 
poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na 
podjęcie działalności gospodarczej   

(zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, 
które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego) 
W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki 
ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności. 
Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk. 
Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo- dla pożyczkobiorców programu świadczone w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 

 

Informacje: http://wsparciewstarcie.bgk.pl 

Kontakt: 

Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin 

 Jacek Paprota tel. 81 528 53 23 

 Małgorzata Targońska tel.  81 528 53 35 

 Agnieszka Wójcicka tel.  81 528 53 36 
 

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

