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2. Wsparcie branży turystycznej - Polski Bon
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3. Bezpłatne narzędzia promocyjne
4. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka
godzinowa w 2021 r.

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. Wsparcie branży turystycznej - Polski Bon Turystyczny

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego
świadczące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mogą dołączyć
do listy podmiotów przyjmujących płatności Polskim Bonem
Turystycznym.
To element wsparcia branży turystycznej w okresie kryzysu
wywołanego w okresie COVID-19 i doskonała możliwość promocji
regionu czy swoich usług.
Płatności bonem można zrealizować do 31 marca 2022 r.
Więcej informacji: https://bonturystyczny.polska.travel/strefaprzedsiebiorcy

3. Bezpłatne narzędzia promocyjne

W obecnych czasach warto wzmacniać swój wizerunek i być obecnym
w Internecie. Zespół Facebooka przygotował dla małych firm bezpłatne
webinary zasoby online, dzięki którym można dowiedzieć się w jaki
sposób zaistnieć w Internecie, a także jak zadbać o ciągły kontakt
z klientami.
Webinaria dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/business/
boost/webinars-online-learning

4. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka
godzinowa w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalne stawki godzinowej
w 2021 r. w wysokości:
• 2800 zł za wynagrodzenie za pracę
• 18,30 zł za stawkę godzinową

Źródło: https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/
propozycja-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-orazwysokosci-0.html

Zespół redakcyjny:
Pracownicy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji pod kierunkiem Dyrektora Szymona
Cimochowskiego, Pracownicy Ośrodka Rozwoju Instrumentów Finansowych pod kierunkiem
Dyrektor Doroty Ilony Niewińskiej, Pracownicy Ośrodka Monitoringu i Windykacji pod
kierunkiem Dyrektor Marii Kamińskiej-Dojnikowskiej

