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Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości
CZYM JEST FUNDUSZ PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?
Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości jest funduszem
pożyczkowym udzielającym preferencyjnych pożyczek na
sfinansowanie startu działalności gospodarczej. Fundusz
utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Podmiotem udzielającym pożyczek jest Bank
Spółdzielczy w Brańsku. Fundusz ma na celu wparcie osób
posiadających pomysł na biznes w założeniu indywidualnej
działalności gospodarczej.

osoby starające się o preferencyjną pożyczkę. Zatem w
naszym funduszu wsparcie na start mogą otrzymać zarówno
osoby pracujące jaki i bezrobotne, wszystkie osoby
pełnoletnie bez względu na wiek, zarówno osoby z miasta
jaki i z terenów wiejskich w tym osoby płacące składki
ubezpieczeniowe do KRUS. Najważniejszym kryterium
oceny wniosku pożyczkowego jest pomysł na biznes. Każdy
wniosek pożyczkowy, każdy pomysł na biznes, oceniany jest
w sposób indywidualny.
NA JAKI CEL MOŻNA PRZEZNACZYĆ
PIENIĄDZE Z POŻYCZKI?

JAKI TYP WSPARCIA MOŻEMY UZYSKAĆ W FUNDUSZU
PRZYJAZNYM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?
Bank Spółdzielczy w Brańsku w ramach Funduszu
Przyjaznym Przedsiębiorczości oferuje preferencyjne
p ożyczki n a sfin an sowan ie startu swo j ej firmy.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4% , pożyczka
udzielana jest na okres do 5 lat, z możliwością otrzymania
karencji w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy.
Wysokość odsetek od pięćdziesięciotysięcznej pożyczki
zaciągniętej na okres 5 lat, z dwunasto miesięczną karencją
w spłacie kapitału wynosi około 6 tys. zł. Koszt pożyczki jest
zatem bardzo niski.
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O PREFERENCYJNĄ POŻYCZKĘ?
O preferencją pożyczkę na start swojej działalności
gospodarczej może starać się każdy pełnoletni mieszkaniec
województwa podlaskiego, który w ostatnich 12 miesiącach
nie prowadził działalności gospodarczej. Nie ma
dodatkowych obostrzeń i warunków które muszą spełniać

Pieniądze z pożyczki można przeznaczyć na cele
inwestycyjne, obrotowe jaki i zarówno na cele inwestycyjne i
obrotowe. Nie ma odgórnie narzuconych ograniczeń
procentowych co do wartości środków które możemy
przeznaczyć na dany cel. To ile środków pożyczkobiorca
przeznaczy na poszczególne cele, wynika ze specyfiki
działalności którą zamierza prowadzić.
DO KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ
WNIOSKI O POŻYCZKĘ ?
Preferencyjne pożyczki udzielane są i będą udzielane w
sposób ciągły, wnioskodawcom oferujemy doradztwo i
pomoc w stworzeniu biznes planu oraz wniosku
pożyczkowego. Wnioski pożyczkowe można dokonać w
każdej z 12 placówek Banku Spółdzielczego w Brańsku.
Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać
telefonicznie pod numerem 721 433 677 lub na stronie
internetowej  www.fundusz.bsbransk.pl

Oprocentowanie
pożyczki 4%
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