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1. Oferta pożyczkowa
2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach
3. Zmiana rozporządzeń mających na celu wspieranie
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19
4. Nowe zasady współpracy z Wielką Brytanią
5. Interesujące kursy, szkolenia i wydarzenia

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 (brutto)
• Okres spłaty - do 7 lat
• Oprocentowanie - 0%
• Karencja w spłacie - do 12 miesięcy
• Wakacje kredytowe - do 6 miesięcy
• Brak prowizji i dodatkowych opłat

2. . Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości II
Wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z terenu województwa podlaskiego. Środki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych i obrotowych dotyczących zarówno działalności produkcyjnej,
usługowej jak i handlowej
Co można zyskać?
• Wartość pożyczki od 120.000 do 250.000 zł (netto)
• Okres spłaty - do 5 lat
• Oprocentowanie - od 1,29% do 4,29%
• Karencja - do 6 miesięcy

1. Oferta pożyczkowa
3. Pożyczki Na Start i Na Rozwój
Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z obszaru województwa podlaskiego,
lubelskiego i podkarpackiego przeznaczone na finansowanie rozpoczęcia działalności (Na
Start) bądź na cele związane z kontynuacją działalności (Na Rozwój)
Co można zyskać?

Na Start

Na Rozwój

Wartość pożyczki

Do 100 000 zł

Do 500 000 zł

Okres spłaty

Do 5 lat

Do 7 lat

Oprocentowanie

Od 0, 06%

Od 0,06%

Karencja

Do 6 miesięcy

Do 6 miesięcy

• Brak prowizji i dodatkowych opłat

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Suwałkach
Fundacja jako Partner Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Suwałkach zaprasza do konkursu na udzielenie wsparcia
finansowego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom
społecznym pn. „Pakiety Usług Doradczych Specjalistycznych”.
O wsparcie w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty ekonomii
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne spełniające wymogi
regulaminu konkursu z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów:
M. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego
i monieckiego.
Termin składania wniosków do 10.12.2020 r. włącznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 501-041-400, za
pośrednictwem e-mail: owes@ares.suwalki.pl
Więcej informacji oraz dokumenty: http://www.owes.ares.suwalki.pl/
aktualnosci/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-konkursie-pakiety-uslugdoradczych-specjalistycznych.html

3. Zmiana rozporządzeń mających na celu wspieranie
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19
Weszły w życie nowelizacje rozporządzeń związanych ze wspieraniem
gospodarki w związku z pandemią.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał nowelizacje
dwóch rozporządzeń:
1. Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków
instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu
wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku
z wystąpieniem pandemii COVID-19, zmieniające rozporządzenie
z 29 kwietnia 2020 r.
2. Rozporządzenie z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–
2020
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19, zmieniające rozporządzenie z 14 kwietnia
2020 r.
Celem dokonanej zmiany była aktualizacja zasad ustalania wysokości
oprocentowania pożyczek objętych rozporządzeniami, jak również
wydłużenie okresu udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniami
do dnia 30 czerwca 2021 r. Zmiany powyższych rozporządzeń weszły
w życie 13 listopada 2020 r.

4. Nowe zasady współpracy z Wielką Brytanią
Niedługo minie okres przejściowy, w którym Wielka Brytnia, mimo
formalnegowyjścia z Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r. nadal była
traktowana jako państwo członkowskie z zachowaniem praw
i obowiązków państwa członkowskiego.
Ministerstwo Pray, Rozwoju i Technologii we współpracy z innymi
resortami i urzędami opracowało Poradnik Przedsiębiorcy, który ma
zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom w przygotowaniach do nowej
sytuacji.
Źródło: https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/
Poradnik_dla_przedsiebiorcy_Zasady_wspolpracy_z_UK_od_1.01.202
1.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/brexit-nowy-poradnikdla-przedsiebiorcow

5. Interesujące kursy, szkolenia i wydarzenia
PARP Forum Przedsiębiorczości
Wydarzenie online dla wszystkich firm: startupów, mikro, małych,
średnich oraz dużych przedsiębiorstw zainteresowanych
przedsiębiorczością. 9 grudnia 2020 r. będzie czas na dyskusję,
w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji
otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin
podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami.
www.parp.gov.pl/forum
———————————Sezon na Wiedzę - Webinaria Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii
Ministerstwo przygotowało cykl webinarów skierowanych do
przedsiębiorców i osób wchodzących do świata biznesu. W każdym
odcinku będą poruszane najważniejsze zagadnienia: Prawo Zamówień
Publicznych, aktualne wsparcie dla przedsiębiorców, budownictwo
i pakiet mieszkaniowy.
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/sezon-na-wiedzewebinaria
———————————
Firmy Jutra - bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy
Program realizowany przez Google Polska oraz Polski Funduszu
Rozwoju w partnerstwie strategicznym z Operatorem Chmury Krajowej.
Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm działałących
w Internecie.
https://events.withgoogle.com/firmy-jutra/#content

Zespół redakcyjny:
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