
Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu 

Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach 
projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię 
Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie 
podane poniżej warunki: 

1. Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający 
podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego, 

2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w 
pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w 
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, 
oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, 

4. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków 
Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, 
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5. charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów 
wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis . 

 Wsparcie finansowe w postaci pożyczki: 
 od 10 000,00 do 50 000,00zł z max okresem spłaty 5 lat i oprocentowaniem 
0,25% w skali roku 

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na: 

1. zakup nieruchomości, 
2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli 

produkcyjnych, usługowych i handlowych, 
3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem 

określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/, 
4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach 

niematerialnych, 
5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 
6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego 
przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług, 

7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług, 
8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą 

stanowić jedynego celu pożyczki. 

 Wnioski można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Funduszu 
Górnośląskiego SA  
w Katowicach, ul Sokolska 8; 40-086 Katowice w godzinach od 8,00 do 16,00.;  
tel. 32 20 08 408, 32 20 08 461;  

https://www.fgsa.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu 

https://www.fgsa.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu


 

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie 

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to preferencyjny program pożyczkowy 
prowadzony przez TISE w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, 
podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim  uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do 
osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich 
 i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób 
bezrobotnych.  

DLA KOGO? 

 dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 
miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów 
ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie 
wykonują innej pracy zarobkowej. 

 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 
 dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne 

NA CO ? 

 na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej 
 na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w firmie - pożyczka 

udzielona podmiotowi korzystającemu z pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

KWOTA POŻYCZKI 

 do ok. 90 tys. zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia 
 do ok. 27 tys. zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia  

               (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej). 

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA 

 do 7 lat 
 do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby 

bezrobotnej) 

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU 

 do 12 m-cy;  
 bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie 

    osoby bezrobotnej 

PROWIZJA I OPŁATY - brak jakichkolwiek prowizji i opłat 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI –  0,44% w skali roku; 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,  
Warszawska 28a, 40-009 Katowice, 

tel.  mail: pozyczki@swr.pl; tel. 32 376 75 65 

 

https://tise.pl/offers/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/ 
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