Pożyczka WSPARCIE W STARCIE II
NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
- pożyczkobiorcy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (po
upływie 3 miesięcy spłaty kapitału) – z możliwością wystąpienia o
umorzenie pożyczki zaciągniętej na podjęcie działalności w kwocie
pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego
stanowiska pracy,
- podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

Pożyczkobiorca

Cel pożyczki

Kwota pożyczki

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne
przedszkola, niepubliczne szkoły;
 osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące
posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i
z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn.
zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym
miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze
czasu pracy;
- żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone 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.
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy, z wyłączeniem finansowania ZUS i
wynagrodzenia (możliwość sfinansowania utworzenia dowolnej liczby
miejsc pracy u Pożyczkobiorcy). Osoba zatrudniana musi mieć umowę o
pracę na pełny etat.
- 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” (ok. 25 tys.)

Okres na jaki pożyczka
jest udzielana

- do 3 lat; brak karencji na spłatę kapitału,

Koszty pożyczki

- oprocentowanie ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP
(ok.0,4375% w skali roku)
- brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie

- weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób
fizycznych
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W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego
możliwe inne zabezpieczenie, m.in.:
· hipoteka
· zabezpieczenie rzeczowe
· gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa
· poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej
· ubezpieczenie na życie

Warunki dodatkowe

- Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie
do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz
włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy,
budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna,
zakup środka transportu dla branży transportowej,
- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa
gospodarcze
- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis
- Rozliczenie do 30 dni od daty wydatkowania środków
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