POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY
woj. Zachodniopomorskie
POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dla kogo?



Osoby bezrobotne lub bierne
zawodowo w wieku 30 lat i więcej
zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, zwłaszcza
te, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej
b) kobiety
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,



Osoby, które nie otrzymały środków
finansowych
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
z
Europejskiego Funduszu Społecznego
w
ciągu
ostatnich
3
lat
poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu.



Osoby
zamierzające
prowadzić
działalność gospodarczą na terenie
województwa
zachodniopomorskiego.

Kwota

POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA
PRACY



Ostateczny Odbiorca, który skorzystał z
pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej finansowanej w ramach
niniejszego projektu

 92 456, 80 PLN*
*wartość jednostkowej pożyczki nie może
przekroczyć
20-krotności
przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu
podpisania Umowy Inwestycyjnej;

Oprocentowanie
stałe



 20 000,00 PLN



od 1,04 %


od 1,04 %

*brak prowizji i opłat związanych z obsługą

 nie wymagany

Wkład własny
Okres spłaty

 max 84 m-ce
(w tym karencja max. 12 m-cy)

Cel






 max 36 mc-y
(w tym karencja max. 6 m-cy)

Zakup środków trwałych,
Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
Kapitał obrotowy związany z realizacją inwestycji,
Inne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub utworzeniem
miejsca pracy, na które zostało przyznane finansowanie.

Ograniczenia







Zabezpieczenie





Wykluczenia






Wnioskodawca może uzyskać tylko jedną pożyczkę na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
Wnioskodawca może uzyskać tylko jedną pożyczkę na utworzenie miejsca pracy,
O pożyczkę nie mogą ubiegać się osoby, które są i były zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym
wpisem do CEIDG lub KRS).
Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form
zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej,
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
inne, do negocjacji
Zakaz podwójnego finasowania wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z
innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
Spłata zobowiązań ( kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
Refinansowanie inwestycji zrealizowanych

