
 

 „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie MPiPS. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem 

pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – 

Wsparcie w starcie II”, realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. 

Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy 

rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. 

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności gospodarczej? 

 absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły, 

 studenci ostatniego roku, 

 osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania wniosku nie są 

zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. 

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy? 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje: 

 podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym 

szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego 

 żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym 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. 

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę? 

 na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej 

 na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (w tym bezrobotnego skierowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy). 

Jakie są warunki pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”? 

 wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV 

kw.2016 – do 84.378,84 zł) 

 okres spłaty do 7 lat 

 karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy 

 atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku, na dzień 

26.10.2016) 

 wartość pożyczki uzupełniającej na utworzenie stanowiska pracy – do wysokości 6-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 25.313,52 zł) z możliwością częściowego umorzenia pożyczki 

na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

 brak opłat 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. 



Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach programu „Pierwszy Biznes-Wsparcie w starcie” 

świadczy bezpłatne usługi szkolenia i doradztwa na rzecz osób ubiegających się o pożyczkę 

oraz osób, którym udzielono pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. 

Tematy szkoleń: 

 opracowanie biznes planu 

 księgowość w MŚP 

 prawo gospodarcze i prawo pracy 

 źródła finansowania inwestycji 

 analiza rynku i konkurencji 

 weryfikacja pomysłu na biznes 

 procedura założenia działalności gospodarczej, zagadnienia podatkowe i ZUS 

 negocjacje handlowe 

Tematy doradztwa: 

 zarządzenie finansami w firmie 

 planowanie finansowe 

 marketing w firmie 

Gdzie można złożyć wniosek we Wrocławiu? 

    Kancelaria Radców Prawnych 

    dr Bojarski, dr Szchmidt – Kwiecińska Sp. partnerska 

    ul. Oławska 4/2 

    50-123 Wrocław 

Szczegóły na temat programu: 

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

Kontakt: 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

ul. Limanowskiego 15 

58-300 Wałbrzych 

tel: +48 74 66 44 810 

fax: +48 74 66 44 822 

mail: biuro@frw.pl 

Biuro czynne: 7:30 – 15:30 

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

