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1. Oferta pożyczkowa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach obecnie posiada
w swojej ofercie:
1. Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe
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 informacyjno-komunikacyjnych.
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
2. Pożyczki Płynnościowe - Możliwość UMORZENIA nawet do 25%
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

2. Ruszył nabór do projektu OPEN - pożyczki na
kształcenie

Projekt OPEN to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne
osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na
podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach
edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące
terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia
podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób
dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż
24 miesiące.
Zachęcamy do składania wniosków.
Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej:
https://open.frp.pl

3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Suwałkach
Ruszył projekt"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach",
który ma na celu rozwój ekonomii społecznej w subregionie suwalskim
(który obejmuje: m. Suwałki, p. suwalski, p. sejneński, p. augustowski,
p. sokólski i p. moniecki).
Zapraszamy wraz z liderem - Agencją Rozwoju Regionalnego ARES
S.A. w Suwałkach do uczestnictwa w Projekcie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby oraz podmioty ekonomii społecznej/instytucje/firmy/ zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej
Osoby bezrobotne
Osoby niepełnosprawnościami
Osoby nie pracujące ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
Osoby mające trudności w powrocie na rynek pracy z różnych powodów (np. po urodzeniu dziecka)
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające
Osoby bezdomne
Osoby uzależnione
Osoby z chorobami psychicznymi
Osoby zwolnione z zakładu karnego
Uchodźcy
Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli osoby niesamodzielne
Uczestników i absolwentów Centrum Integracjii Społecznej (CIS)/ Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)/
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (PO-WY)
Osoby opuszczające zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
Osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów PI 9i oraz PI 9iv

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego (tj. firmy społecznej)
Dotacje
Pomoc przy tworzeniu fundacji/stowarzyszenia
Doradztwo
Szkolenia/warsztaty
Seminaria
Spotkania edukacyjno-integracyjne
Wyjazdy studyjne

Zapraszamy do kontaktu: tel. 519-43-76-43

4. Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości
Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej
i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie podmiotów, które
z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym
zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowania
marki konkretnych pomiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom
Spotkań - Fundację Nowy Staw.
W tegorocznej edycji certyfikaty zostaną przyznane w 5 kategoriach.
Dla laureatów przewidziano pakiety wsparcia, między innymi o wartości
10.000 zł
Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020r.
Więcej informacji i zgłoszenia: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

5. Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla
organizacji pozarządowych

Pojawiły się nowe rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej dla
podmiotów z sektora pozarządowego - umarzalne pożyczki
finansowane z Funduszu Pracy.
Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed
1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie
przekroczył 100 tys. zł.
Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, przy spełnieniu określonych
warunków pożyczka może być w całości umorzona.
Wnioski można składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze
względu na siedzibę organizacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa---nowe-wsparcie-dla-organizacjipozarzadowych

6. Dotaje na kapitał obrotowy

Średni przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki
na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 mogą liczyć na pomoc
w postaci dotacji na kapitał obrotowy. Dofinansowanie jest
przeznaczone dla średnich przedsiębiorców, którzy znajdują się w
trudnej sytuacji lub odnotowali spadek obrotów o conajmniej 30%.
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem
kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediow, najem powierzchni, zakup
towarów czy ubezpieczenie działalności.
Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/
dotacja-na-kapital-obrotowy
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