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1. Pożyczki na Inwestyje Rozwojowe
W ofercie Fundacji będą dostępne pożyczki na Inwestycje Rozwojowe.
To kolejna transza środków, ale tym razem warunki są jeszcze bardziej
korzystne niż dotychczas.
Oferta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność na obszarze województwa podlaskiego.
Pożyczka może być udzielona na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, a także finansowanie
inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Co można zyskać?

• Maksymalna wartość pożyczki - do 1.000.000 zł;
• Okres spłaty - do 7 lat
• Oprocentowanie - 0%
• Karencja w spłacie - do 12 miesięcy
• Wakacje kredytowe - do 6 miesięcy
• Brak prowizji i dodatkowych opłat
Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców Fundacji

2. 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
Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Mackiewicz, Koordynator
Pożyczki Płynnociowej:
Tel: 730-938-766
E-mail: biuro2otwii@frp.pl
www.wniosek.frp.pl

3. Przyznanie statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej Wysokiej Jakości

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 30.04.2020 status
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości partnerstwu
tworzonemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A.
w Suwałkach (Lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach (Partner).
Decyzja jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów. Nasz
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada odpowiednie
doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu podmiotów ekonomii
społecznej, dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie kompetencje
i kwalifikacje, a udzielane dotychczas wsparcie w obszarze ekonomii
społecznej ma wymierne i trwałe rezultaty.
Dzięki tej decyzji Fundacja nadal będzie mogła prowadzić badania na
rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

Źródło: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
Komunikat,dla,OWES,dotyczacy,procesu,akredytacji,AKSES,3600.html

4. Tarcza Antykryzysowa - najważniejsze zmiany

Pakiet rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej ma za zadanie
ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym
pandemią korona wirusa. Rozwiązania są dopasowywane do aktualnej
sytuacji i potrzeb. Wśród ostatnich najważniejszych zmian jest między
innymi aktualizacja dotycząca:

• świadczenia postojowego,
• zwolnienia ze składek,
• pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Źródło: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-antykryzysowa--najwazniejszezmiany

5. Tarcza Antykryzysowa dla biznesu - cykl
bezpłatnych wideokonferencji

Ministerstwo Rozwoju razem z Polską Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości organizują bezpłatny cykl wideokonferencji
nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy
Antykryzysowej. Podczas każdej konferencji eksperci przybliżą różne
tematy np. prawo pracy, finanse, podatki, ekonomia, ubezpieczenia
społeczne czy zamówienia publiczne, a także odpowiedzą na pytania
uczestników.
Więcej informacji i harmonogram konferencji pod adresem: https://
www.parp.gov.pl/tarcza
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