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1. Podsumowanie działań w 2020 roku
Rok 2020 w wielu aspektach dla różnych przedsiębiorców był rokiem
dość trudnym. My także liczyliśmy się z wieloma wyzwaniami po
drodze, ponieważ wspieramy tych przedsiębiorców i działamy na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości. W ramach swoich działań oferujemy
między innymi instrumenty finansowe dedykowane dla różnych
podmiotów.
Ubiegły rok możemy podsumować kwotą prawie 46 mln złotych
udzielonych pożyczek. Cieszymy się z ogromnego zainteresowania, bo
nasz zespół udzielił aż 440 pożyczek, z czego ponad 70% dotyczyło
pożyczek programu OPEN na kształcenie. To bardzo dobry sygnał, że
jest wiele zaangażowanych w swój rozwój, a my lubimy wspierać tych
przedsiębiorczych.
Nie zapominamy również o Podmiotach Ekonomii Społecznej, których
poprawne funkcjonowanie jest dla nas ważne, bo udzieliliśmy ponad 50
pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej na kwotę 6 mln złotych.
Koniec roku był dość wymagający, bo do ostatnich dni pracowaliśmy
nad wnioskami i umowami pożyczek płynnościowych. Udało nam się
wesprzeć 34 przedsiębiorców kwotą 20 mln złotych.
W tym roku także nie zwalniamy tempa, bo czeka nas wiele pracy i liczy
na nas wielu przedsiębiorców. Starannie przygotowujemy
i dopasowujemy swoją ofertę. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
Zapraszamy do kontaktu.

2. 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

3. Co można zyskać dzięki OWES w Suwałkach?
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach to kompleksowy
projekt, który Fundacja jako partner realizuje na terenie Miasta Suwałki oraz
powiatów: suwalski, sejneński, augustowski, moniecki i sokólski.

✓ W ramach naszych zadań wspieramy, doradzamy i edukujemy
w tematach ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
✓ Oferujemy dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy
w przedsiębiorstwie społecznym.
✓ Pomagamy założyć przedsiębiorstwo społeczne lub przekształcić firmę
w przedsiębiorstwo społeczne.
✓ Organizujemy wizyty studyjne, jeżeli wolelibyście zobaczyć jak ekonomia
społeczna działa w innych województwach.
✓ Oferujemy 3-miesięczne staże z zatrudnieniem na jeden miesiąc, jeżeli
potrzebujecie stażysty - zajmiemy się tym.
A już niebawem rozpoczynamy cykl szkoleń dla grup inicjatywnych „Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych” oraz „Warsztaty
ABC przedsiębiorczości”. Po zakończeniu cyklu szkoleń grupy inicjatywne
będą miały możliwość złożenia wniosku wraz z biznesplanem o udzielenie
dotacji inwestycyjnej - w wysokości 21.020,00 zł.
To tylko namiastka działań, z których mogą skorzystać beneficjenci.
Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 519 437 643 lub adresem e-mail:
biuro1otwii@frp.pl
http://owes.ares.suwalki.pl

4. Nowe regulacje prawne wchodzące w życie w 2021 r.

Wraz z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne,
które mogą obejmować przedsiębiorców. Dotyczą one miedzy innymi:
• Prawo zamówień publicznych, gdzie zostały wprowadzone
uproszczenia niektórych procedur czy wprowadzenie korzystnych
rozwiązań dla wykonawców,
• Mały ZUS Plus, rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą,
• Przyznanie przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach
z innymi przedsiębiorcami,
• Sprawozdania dot. zatorów płatniczych - regulacja dotycząca
sporządzana przez największych przedsiębiorców sprawozdań
dotyczących stosowanych przez nich praktyk płatniczych,
• Nowa stawkę płacy minimialnej, o której wspominaliśmy
w poprzednim wydaniu newslettera.
W planach są kolejne nowelizacje rozporządzeń, ustaw czy programów,
między innymi program pobudzania inwestycji, regulacje w sprawie
aktywizacji bezrobotnych czy program rozwoju organizacji
rzemieślniczych.
Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/nowe-regulacje-prawne-wchodzace-w-nowymroku-2021-r

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

