
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIEŁALNOSCI I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY ZE 
SPAŁYM OPROCENTOWANIEM 0,44% BEZ PROWIZJI I OPŁAT 

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  informuje, że można składać wnioski o 
pożyczkę w ramach programu PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II 

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do 81 339,0 zł dla: 

 absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub 
uzyskania tytułu zawodowego; 

 studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich) 

 zarejestrowanych bezrobotnych 
 

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 
skierowanego przez PUP do  24 401,70 zł dla: 

 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 

 niepublicznych szkół, 

 niepublicznych przedszkoli, 

 żłobków lub klubów dziecięcych 

 osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

 

Osoby ubiegające się o pożyczkę na założenie firmy i przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnego 
doradztwa i szkoleń w BARR Sp. z o.o. , w szczególności z zakresu: wypełniania dokumentacji 
aplikacyjnej, zakładania działalności gospodarczej oraz innego odpowiadającego potrzebom i 
oczekiwaniom pożyczkobiorców. 

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,44% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki  to 7 lat.  
 
W województwie podkarpackim ww. pożyczek udziela konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie 
instytucje - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych.  
W realizację Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” zaangażowana jest także 
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., która na mocy podpisanej umowy pełni rolę 
Instytucji Współpracującej z ww. Konsorcjum.  
 
Zadaniem BARR Sp. z o.o. jest promocja programu, pomoc w przygotowywaniu wniosków o pożyczkę 
a także asysta na etapie podpisywania umowy o pożyczkę (osoby ubiegające się o pożyczkę mogą 
podpisywać umowy na miejscu w siedzibie BARR Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych). 
 
Więcej o programie na stronie www.pierwszybiznes.marr.com.pl lub bezpośrednio w Bieszczadzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  
 
Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku o pożyczkę zapraszamy osobiście do 
siedziby: 
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
Rynek 17 
38-700 Ustrzyki Dolne 
tel. (0-13) 461-29-98 

 

http://pierwszybiznes.marr.com.pl/

