WSPARCIE W STARCIE
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Kto może skorzystać z pożyczki
 absolwent w okresie do 48 miesięcy od ukończenia szkoły średniej lub wyższej (będący bezrobotnym),
 student ostatniego roku studiów (będący bezrobotnym),
 bezrobotny tj. osoba niezatrudniona oraz niewykonująca innej pracy zarobkowej,
Cel pożyczki
Finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
w szczególności finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie środków trwałych, towarów czy
surowców do produkcji oraz adaptacji i modernizacji lokalu do prowadzenia działalności
Wysokość pożyczki
do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (aktualnie 84,4 tysiąca zł)
Okres spłaty
do 84 miesięcy z możliwością karencji do jednego roku
Oprocentowanie
 stałe (0,25 stopy redyskonta weksli) tj. aktualnie 0,44% w skali roku
 brak innych opłat i prowizji
Zabezpieczenia
 weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz
 poręczenie dwóch osób fizycznych (preferowane), istnieje możliwość ustanowienia innego zabezpieczenia pożyczki w zamian za poręczenie, m.in.:
 przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Ważne informacje dodatkowe dla wnioskodawców:
 brak możliwości refinansowania poniesionych dotychczas wydatków oraz spłaty kredytów i innych
zobowiązań,
 brak możliwości finansowania środków transportu do prowadzenia działalności transportowej,
 wykluczone z finansowania są rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy oraz projekty
deweloperskie,
 wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadził
działalności gospodarczej,
 brak zaległości publiczno-prawnych (względem US i ZUS),
 decyzja o przyznaniu (lub nie) środków nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów,
 założenie działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę w okresie 30 dni od daty decyzji o przyznaniu
pożyczki,
 rozliczenie pożyczki w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy.
Więcej informacji na temat Wsparcia w Starcie, w tym wniosek o udzielenie pożyczki, znajduje się na stronie
https://moje.ngo.pl/x/2126362?filter_states=false#
Wnioski o pożyczkę składać można w biurze Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach przy ulicy
Warszawskiej 28a/2, tel. 32 273 26 62 lub 376 75 65 lub mailowo pozyczki@swr.pl.

