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1. Oferta pożyczkowa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w dniu 22 września 2020 roku została wybrana przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na Pośrednika Finansowego, którego zadaniem będzie udzielanie Pożyczek
Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie
województwa podlaskiego – alokacja środków wynosi 20 mln zł.
Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana będzie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie
województwa podlaskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi
konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Udzielenie pożyczek powinno umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego
bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jest to już 3 konkurs w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Poprzednie cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem stad już dziś można zapoznać się z dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku:
https://plynnosciowa.frp.pl
lub skontaktować się bezpośrednio z naszymi doradcami:
biuro2otwii@frp.pl (tel. 730 938 766)
biuro3otwii@frp.pl (tel. 731 757 000)
biurootwii@frp.pl (tel. 605 418 691)

Nabór wniosków rozpoczyna się
już 6 października 2020, o godz 9:00
Zapraszamy do kontaktu !

Parametry pożyczki
1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:
• Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami
świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale
formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które
dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie
maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres
pierwszych dwóch lat działalności; albo
• 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
• jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy
o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej
zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.
3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
4. Oprocentowanie: 0%

• Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

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?
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. Jak lepiej prowadzić biznes w pandemii COVID-19.
Szkolenia z unijnym dofinansowaniem do 80%

Każda nowa sytuacja, jak czas pandemii, wymaga od przedsiębiorców
pewnej zmiany i dopasowania się. Dlatego PARP podjęło działania
mające na celu wsparcie mikro, małych, i dużych przedsiębiorców
w obszarze szkoleń i doradztwa. Maksymalna wysokość pomocy
wynosi do 80% kosztu usługi netto. Termin składania wniosków upływa
30 listopada 2020 r. Środki pochodzą z unijnego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla
przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis
lub pomocy publicznej, które działają w branżach: finansowej, IT,
motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku
materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji
marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki
wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczokosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.
Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/64119:jaklepiej-prowadzic-biznes-w-pandemii-covid-19-ruszaja-szkolenia-zunijnym-dofinansowaniem-do-80-proc

3. Nowy bezpłatny kurs Akademii PARP –
„Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP”

Jak pozyskiwać kapitał na działalność firmy? Jaka jest różnica miedzy
kapitałem a zobowiązaniem? Jakie są formy finansowania? Jak
kierować kapitałem własnej działalności? Jeżeli któreś z zagadnień jest
interesujące to zapraszamy do sprawdzenia nowej możliwości
poszerzenia wiedzy w ramach bezpłatnego kursu e-learningowego
„Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP”. Zapisów można dokonać
na Portalu Akademii PARP

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/
64075:nowy-kurs-akademii-parp-pozyskiwanie-kapitalu-na-dzialalnoscmsp

4. Płaca minimalna w górę

Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r.:
• 2.800 zł za wynagrodzenie za pracę
• 18,30 zł za stawkę godzinową

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-radaministrow-podjela-decyzje

5. Rozpoczyna się nabór wniosków do programu
ratowania firm w trudnościach ekonomicznych –
tzw. Polityki Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany
przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany
ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu
ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na
potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej
i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet
projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co
w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł
w 2020 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpoczynamy-naborwnioskow-do-programu-ratowania-firm-w-trudnosciachekonomicznych--tzw-polityki-nowej-szansy

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

