
 

 

Szczecin, dnia 27 lutego 2020 r. 
DP/WwS/AK/1018/2020 
 
 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, realizuje od stycznia 2020 r. Program „Pierwszy 
biznes – Wsparcie w starcie II” w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz 
zachodniopomorskim. Jest to już czwarta umowa powierzenia i zarządzania środkami przez Polską 
Fundację Przedsiębiorczości w ramach Programu. Dzięki dotychczasowej realizacji Programu 
powstało 609 firm, a łączna wartość wypłaconych środków to ponad 40,8 mln zł. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego  
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy  
w firmie. 

W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji 
i opłat dla zarejestrowanych bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej, 
studentów ostatniego roku studiów wyższych lub poszukujących pracy absolwentów szkoły lub 
uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego. 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności to 103.971,60 zł,  
a na utworzenie miejsca pracy to 31.191,48 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku: 

• 0,18% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka  

lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług 

rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób 

niepełnosprawnych, 

• 0,44% dla pozostałych osób. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie projektu pod adresem www.pfp.com.pl. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że oferta jest aktualna do wyczerpania limitu środków (ok. 8 mln zł). 
W ramach programu oferowane są również bezpłatne szkolenia i doradztwo. 

Program jest finansowany z Budżetu Państwa i stanowi aktualnie jedną z najkorzystniejszych 
form mikrofinansowania zwrotnego, wspierającą osoby, które chcą założyć własną firmę. W związku  
z powyższym zachęcamy Państwa do dystrybucji załączonych ulotek w swojej siedzibie oraz wśród 
Państwa klientów poszukujących środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
i przedsiębiorców, dla których oferowane są pożyczki na utworzenie miejsc pracy. 

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: 
E-mail: wws.wielkopolska@pfp.com.pl 
Oddział w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, tel. 61 67 34 533/34 
Oddział w Pile, ul. Niepodległości 33, pokój 301, tel./fax 67 21 16 290 
Oddział w Lesznie, ul. Geodetów 1, pokój A206, tel. 882 195 834 

 
 
Z poważaniem, 

 
Barbara Bartkowiak 
Prezes Zarządu

 


