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1. Oferta pożyczkowa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach obecnie posiada
w swojej ofercie:
1. 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

2. 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. Tarcza branżowa dla przedsiębiorców

Od 19 grudnia 2020 r. weszły przepisy ustawy, która zakłada wsparcie
przedsiębiorców, tzw. antykryzysowa tarcza branżowa. Pomoc jest
dedykowana firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej
fali pandemii koronawirusa, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness,
targowej, turystycznej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska) czy
kulturalno-rozrywkowej. Wśród głównych rozwiązań pomocowych
znajdują się: zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie
postojowe, dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw, dofinansowanie
do wynagrodzeń pracowników czy zawieszenie opłaty targowej.
Szczegółowy opis form wsparcia oraz branż i rodzajów działalności
gospardzczlej objętych pomocą znajduje się pod adresem: https://
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/parlament-zakonczyl-pracenad-tarcza-branzowa-teraz-trafi-ona-do-podpisu-prezydenta

3. Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu Funduszy
Europejskich
W związku z panującą pandemią COVID-19 została przyjęta
nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem
COVID-19 w 2020 r. (tak zwana specustawa funduszowa), czyli pakietu
rozwiązań, które ułatwią inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych.
Te rozwiązania będzie można stosować do końca 2023 roku. Dzięki
regulacjom możliwe jest między innymi wydłużenie terminów składania
wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym czy bardziej
elastyczne udzielnie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji
inwestycji.
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/
Antycovidowa-szczepionka-dla-funduszy-europejskich-bedzie-dzialacdluzej

4. Podlaski Pakiet Gospodarczy

Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczył 186 mln zł na
wsparcie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy otrzymali 72,6 mln zł na
dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki,
35 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego i 8,3 mln zł na tzw.
bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do
tej pory 9,5 tysiąca przedsiębiorstw.
Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/300-mln-zl-zfunduszy-europejskich-na-walke-z-pandemia.html

5. Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS w 2021 r.

Umowę o dzieło zawartą od 1 stycznia 2021 r. należy zgłosić do ZUS.
Obowiązek ten dotyczy płatników składek lub osób fizycznych
zlecających wykonanie dzieła. Ale wyłączone są z niego np. umowy,
które są zawierane z własnym pracownikiem. Informacje do ZUS należy
przekazać na nowym formularzu RUD. Formularz RUD można złożyć
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od
1 stycznia 2021 r. Zgłoszenie umowy należy dokonać w ciągu 7 dni od
jej zawarcia.
Więcej informacji : https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/kartyuslug-inne

6. Wynagrodzenie w 2021 r.

W Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w sprawie
wysokości minimalnych wynagrodzeń:
• 2.800 zł za wynagrodzenie za pracę,
• 18,30 zł za stawkę godzinową
Źródło: Rozporządzenie - link

Wszystkim Czytelnikom życzymy
zdrowia, spełnienia marzeń
i wielu sukcesów
w 2021 roku

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

