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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 (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. Pożyczki Płynnościowe dlaPodmiotów Ekonomii Społecznej 
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 100.000 zł (brutto) 
• Okres spłaty - do 48 miesięcy 
• Oprocentowanie - 0,06% w skali roku 
• Karencja w spłacie - do 12 miesięcy 
• Brak prowizji i dodatkowych opłat 

Możliwość UMORZENIA nawet do 25% 



1. Oferta pożyczkowa

3. 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 

4. 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? 

• Brak prowizji i dodatkowych opłat 

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



2. Przegląd sytuacji gospodarczej w kraju

Zainteresowanych aktualną sytuacją gospodarczą Polski jako syntezę 
polecamy raporty Krajowej Izby Gospodarczej przybliżające 
poszczególne aktualne tematy: 

• Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach/ 

• Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-
wojewodztwach-28-10-2020-r/  

Szczegółowe dane i rozbudowana analiza statystyczna jest dostępna 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: 

• Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju we wrześniu 2020 r. 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-
sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-we-
wrzesniu-2020-r-,1,101.html 

https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach/
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-wojewodztwach-28-10-2020-r/
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-wojewodztwach-28-10-2020-r/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-we-wrzesniu-2020-r-,1,101.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-we-wrzesniu-2020-r-,1,101.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-we-wrzesniu-2020-r-,1,101.html


3. Tarcza branżowa - nowy zestaw rozwiązań 
pomocowych na czas ograniczeń

Ministerstwo Rozwoju, Pracy Technologii przygotowuje nowe 
rozwiązania wsparcia dla poszczególnych branż najbardziej dotkniętych 
skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, m.in. gastronomiczna, 
weselna, rozrywkowa, fitness, targowa, estradowa, filmowa, sprzedaży 
detalicznej (stragany i targowiska), rekreacyjna, fotograficzna 
fizjoterapeutyczna. Projekt przewiduje np. zwolnienie z ZUS, 
jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe czy zawieszenie opłaty 
targowej.  

Źródło:  
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kolejny-pakiet-pomocowy-z-antykryzysowej-tarczy-branzowej-
zwolnienie-z-zus-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-zniesienie-oplaty-targowej?
fbclid=IwAR0ILc2IWQGA_SxYpuRfodZlFL6VJZXxuWNjRcqAWYJMjH0TGt4zct8o9l4

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kolejny-pakiet-pomocowy-z-antykryzysowej-tarczy-branzowej-zwolnienie-z-zus-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-zniesienie-oplaty-targowej?fbclid=IwAR0ILc2IWQGA_SxYpuRfodZlFL6VJZXxuWNjRcqAWYJMjH0TGt4zct8o9l4
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kolejny-pakiet-pomocowy-z-antykryzysowej-tarczy-branzowej-zwolnienie-z-zus-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-zniesienie-oplaty-targowej?fbclid=IwAR0ILc2IWQGA_SxYpuRfodZlFL6VJZXxuWNjRcqAWYJMjH0TGt4zct8o9l4
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kolejny-pakiet-pomocowy-z-antykryzysowej-tarczy-branzowej-zwolnienie-z-zus-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-zniesienie-oplaty-targowej?fbclid=IwAR0ILc2IWQGA_SxYpuRfodZlFL6VJZXxuWNjRcqAWYJMjH0TGt4zct8o9l4


4. Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 
2014-2020 - szkolenia online z elementami warsztatów

Wnioskodawcy oraz beneficjenci Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 mają okazję 
skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących poniższych tematów:  

1. Opis przedmiotu zamówienia  
Więcej informacji: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/
wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/opis-przedmiotu-zamowienia---szkolenie-online-z-
elementami-warsztatow-2.html 

2. Szacowanie wartości zamówienia  
Więcej informacji: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/
wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szacowanie-wartosci-zamowienia---szkolenie-
online-z-elementami-warsztatow-2.html 

3. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert  
Więcej informacji: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/
wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/warunki-udzialu-w-postepowaniu-i-kryteria-oceny-
ofert---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/opis-przedmiotu-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/opis-przedmiotu-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/opis-przedmiotu-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szacowanie-wartosci-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szacowanie-wartosci-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szacowanie-wartosci-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szacowanie-wartosci-zamowienia---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/warunki-udzialu-w-postepowaniu-i-kryteria-oceny-ofert---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/warunki-udzialu-w-postepowaniu-i-kryteria-oceny-ofert---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/warunki-udzialu-w-postepowaniu-i-kryteria-oceny-ofert---szkolenie-online-z-elementami-warsztatow-2.html


5. Europejskie Forum Nowych Idei - podsumowanie 
spotkania z 2 października 2020

Na początku października miała miejsce konferencja EFNI (Europejskie 
Forum Nowych Idei) organizowania przez Konfederację Lewiatan.  
Głównym tematem była odbudowa i funkcjonowanie gospodarki  
w czasie i po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Spotkanie było 
stacjonarne a także transmitowane online. Wiele wydarzeń i gości, 
także z zagranicy, a to wszystko transmitowane na żywo i dostępne dla 
wszystkich w relacjach wideo. 

Relacje z wydarzeń i nagrania wideo są dostępne na stronie: 
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/
efni_22_podsumowanie_wydarzenia

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/efni_22_podsumowanie_wydarzenia
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/efni_22_podsumowanie_wydarzenia


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
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