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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 - 0,06% w skali roku
• Karencja w spłacie - do 12 miesięcy
• Brak prowizji i dodatkowych opłat

2. Wzrost liczby przedsiębiorstw wznawiających swoją
działalność

Na podstawie raportów z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zaobserwowano stopniowy
wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie
działalności gospodarczej. Dane przeanalizowano od 11 marca do 11
sierpnia. Na koniec tego okresu zanotowano 2,54 mln aktywnych
działalności gospodarczych i jest wartością wyższa niż z początku 2020
roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/czwarty-miesiac-zrzedu-wzrasta-liczba-firm-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-wpolsce

3. Nabór na konkurs „Rozwój potencjału zawodowego
osób z niepełnosprawnościami”

Pod koniec września ruszy nabór na konkurs na zwiększenie poziomu
i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób
biernych zawodowo z powodu choroby. Z dofinansowania mogą
skorzystać między innymi podmioty posiadające status organizacji
pozarządowej.
Na cel konkursu przeznaczono 100 mln złotych.

Więcej informacji: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkursnr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120)

4. Środki na zdobywanie wiedzy dla przedsiębiorców

Mikro, mali i średni a także duzi przedsiębiorcy mogą starać się
o dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz studiów
podyplomowych dla siebie oraz swoich pracowników. Oferta jest
skierowana do branży motoryzacyjnej oraz sektora mody
i innowacyjnych tekstyliów

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/
63503:ponad-8-mln-zl-z-ue-na-zdobywanie-wiedzy

5. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 - konkursy

Dni Otwarte odbędą się po raz siódmy, w tym roku, ze względów
bezpieczeństwa, będą w formule online. Za pośrednictwem
strony dniotwarte.eu będzie można odwiedzić ciekawe miejsca, pójść
na wirtualne spacery po inwestycjach, wziąć udział w warsztatach
i webinariach, a także posłuchać koncertów. Finał akcji zaplanowany na
25-27 września będzie relacjonowany na żywo.
Dzięki Funduszom Europejskim zrealizowano wiele projektów, których
efektami możemy się podzielić i zyskać atrakcyjne nagrody. Do 10
września można zgłosić się do dwóch konkursów:
• Bliżej niż myślisz - udział może wziąć każdy, należy przedstawić
zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom
Europejskim
• Pokaż swój projekt - skierowany do beneficjentów, którzy skorzystali
z Funduszy, należy przedstawić swój projekt

Więcej informacji: https://dniotwarte.eu

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

