
 
                  

 Grupa ECDF 

   

  Pierwszy Biznes  – Wsparcie w starcie II 
 

  

Program realizowany przy współpracy  
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej  

oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego 



GRUPA ECDF 
 



O GRUPIE ECDF: 
 
•     12 lat działalności na rynku 
 
•     Specjalizujemy się w pozyskiwaniu   finansowania dla  
      małych i średnich przedsiębiorstw 
 
• Ponad MILIARD pozyskanych dotacji (1 126 900 000,00 zł )/ 

897 pozytywnie ocenionych wniosków 
 
•     Od lat wśród najskuteczniejszych  
       firm pozyskujących dotacje 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pożyczka na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
  
Pożyczkobiorca 

• absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej (do 48 m-cy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania 
tytułu zawodowego) niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej 

• student ostatniego roku studiów (stacjonarnych/niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich) niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej 

• bezrobotny – niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zarejestrowany w urzędzie 
pracy 

Cel pożyczki  • podjęcie działalności gospodarczej (bez opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących) 

Kwota pożyczki
   

• 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS 
w „Monitorze Polski” (ok. 78,8 tys.)  

Okres 
finansowania 

• do 7 lat; w tym do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału  

Koszty pożyczki • oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok. 0,44% w skali 
roku)  

• brak innych opłat i prowizji 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pożyczka na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Wymagany okres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej   

• zobowiązanie do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy 
• zobowiązanie do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy 

 
 
 
Zabezpieczenie   

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

 
Warunki dodatkowe  
 

Wykluczenia  z finansowania: działalność w formie spółki prawa handlowego, związane  
z udzieleniem pomocy de minimis, m.in. produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do 
obrotu podstawowych produktów rolnych, firmy transportowe na zakup środków transportu 
- Wnioskodawca w okresie ostatnich 12 m-cy nie prowadził działalności gospodarczej i nie 

posiadał wpisu do CEIDG 
- 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pożyczka NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY 
  
Pożyczkobiorca 

• Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby, które wzięły pożyczkę na 
rozpoczęcie działalności, a także podmioty prawa handlowego, żłobki, przedszkola i kluby 
dziecięce, niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola  oraz posiadacze gospodarstwa rolnego  

Cel pożyczki  • 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. 

Kwota pożyczki
   

• 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS  
w „Monitorze Polski” (ok. 23,6 tys.)  

Okres 
finansowania 

• do 3 lat; brak karencji na spłatę kapitału,  

Koszty pożyczki • oprocentowanie  ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok. 0,44% w skali roku) 
• brak innych opłat i prowizji  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pożyczka NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY 
Wymagany okres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej   

• dla Pożyczkobiorców pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – min. 3 mce (3 
spłaty rat kapitałowych) 

• dla posiadaczy gospodarstw rolnych: co najmniej 6 miesięcy, w każdym miesiącu 
zatrudniając co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (jeśli dotyczy) 

 
 
 
Zabezpieczenie   

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

 
Warunki dodatkowe  
 

Wykluczenia  z finansowania: związane z udzieleniem pomocy de minimis, m.in. produkcja, 
przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, firmy 
transportowe na zakup środków transportu 
- 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 



 
 

Oferujemy pożyczki na terenie województw: 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,5 mln zł 
 
 
 

 
 



Pożyczka w 4 krokach 

1) Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów wg check listy: 

 spełnianie warunków Programu,  

 opis planowanego przedsięwzięcia, 

  przewidziane wydatki i przychody, 

  propozycja zabezpieczeń. 

2) Ocena pośrednika: 

  weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku, 

  decyzja do 14 dni roboczych, 

  informacja o wyniku oceny (pozytywna/ negatywna/ uzupełnienie) 

3) Założenie firmy. 

4) Podpisanie umowy, ustanowienie zabezpieczenia i wypłata środków. 



 
 

ECDF  Sp. z o. o.  Sp. k. 
Biuro w Bydgoszczy 

ul. Borowikowa 20 
85-367 Bydgoszcz 

Biuro czynne 
w poniedziałki i czwartki  

w godz. 9:30-17:30 

 
 
 
 
 

Magdalena Wasilewska 
Doradca ds. finansowania inwestycji  

tel. kom.  792 491 513 
e-mail: fundusz.bydgoszcz@ecdf.pl 

 
 

mailto:fundusz.bydgoszcz@ecdf.pl


 
 

ECDF  Sp. z o. o.  Sp. k.  
Fundusz Pożyczkowy ECDF 

ul. Promienista 83 
60-141 Poznań 

tel. 61 835 00 98 
fax 61 835 07 42 

pożyczki@ecdf.pl  
www.ecdf.pl 
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