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1. Ułatwienia w spłacie pożyczek dla Podmiotów
Ekonomii Społecznej

Wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty - to najważniejsze
ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ze
względu na epidemię koronawirusa pożyczkobiorcy mogą skorzystać
z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ułatwienia dla pożyczkobiorców:
• Wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12
miesięcy,
• Wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,
• Karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,
• Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub
kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,
• Obniżenie oprocentowania do 0% na okres 12 miesięcy.
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/latwiejszasplata-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

2. Antykryzysowa pomoc dla przedsiębiorców
z Urzędu Pracy

Urzędy Pracy oferują pomoc pracodawcom w ramach Tarczy
Antykryzysowej COVID-19. Przedsiębiorcy mogą się starać
o dofinansowanie z kilku źródeł:
1. Wojewódzkie Urzędy Pracy oferują wsparcie dla przedsiębiorców
na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
2. Powiatowe Urzędy Pracy oferują:
• Dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej,
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników,
• Mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje na temat każdej z pomocy znajdują się na
stronach internetowych poszczególnych Urzędów Pracy.
Źródło: https://psz.praca.gov.pl/-/12228097-tarcza-antykryzysowa-covid-19

3. Tarcza antykryzysowa dla III sektora
Podmioty z trzeciego sektora również mogą liczyć na wsparcie
w realizacji celów statutowych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Dla organizacji zatrudniających pracowników:
• Zwolnienie ze składek ZUS,
• Dofinansowanie wynagrodzeń.
Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne:
• Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego,
• Zlecenie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.
Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność
gospodarczą:
• Niskooprocentowana pożyczka,
• Dofinansowanie wynagrodzeń,
• Ochrona miejsc pracy.
Dla organizacji pożytku publicznego:
• Zmiana terminu rozliczania podatku od osób fizycznych,
• Więcej czasu na sprawozdania organizacji pożytku publicznego.
Źródła: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-ngo
www.ngo.pl

4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek
i przyznanie świadczenia postojowego - formy
wsparcia z ZUS

Rozwiązań, które mogą zapobiegać skutkom epidemii wśród
przedsiębiorców jest coraz więcej. W ramach Tarczy Antykryzysowej
ZUS realizuje wsparcie w kilku formach:

•
•
•
•
•

Zwolnienie ze składek,
Świadczenie postojowe,
Ulga w opłacaniu składek,
Odstąpienie od pobierania składek,
Zawieszenie spłaty umowy o 3 miesiące.

Więcej szczegółów oraz odpowiednie wnioski razem z instrukcją można
znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/
aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

5. Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii
Społecznej
Podmioty Ekonomii Społecznej mogą skorzystać z nowej oferty pożyczek ze
środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pożyczka jest przeznaczona na utrzymanie bieżącej działalności
i zapewnienie płynności finansowej.
Ze wsparcia mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej dotknięte
negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Co można zyskać?

• Maksymalna wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości rocznego
obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł;

• Okres spłaty - do 4 lat
• Oprocentowanie - 0,1% w skali roku
• Karencja w spłacie - do 12 miesięcy
• Brak prowizji i dodatkowych opłat
Szczegółowe informacje oraz doradztwo pod numerem telefonu:
87 565-13-86 oraz 730-938-766
E-mail: kontaktotwii@frp.pl

6. Praca Fundacji w czasie stanu epidemicznego

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce ze względów
bezpieczeństwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
nie przyjmuje interesantów, dlatego zwracamy się z prośbą o kontakt
telefoniczny lub mailowy.
Telefon: +48 87 565 13 86
E-mail: biuro@frp.pl

Dziękujemy!
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