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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. Aktualne działania OWES w Suwałkach
Przez cały marzec w OWES trwają szkolenia dla zgłoszonych Grup
Inicjatywnych, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie
na utworzenie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach
Społecznych. Uczestnicy szkoleń dowiadują się jak napisać dobry
biznesplan, czym jest ekonomia społeczna, a także jakie formy prawne
może mieć przedsiębiorstwo społeczne i wiele innych tematów
niezbędnych przed rozpoczęciem pracy w przedsiębiorstwie
społecznym.
Zapraszamy do zgłaszania się Grupy Inicjatywne zainteresowane
ubieganiem się o dofinansowanie w następnym naborze.
Prowadzone aktualnie działania animacyjne są skierowane na osoby
zagrożone wykluczeniem: z orzeczeniem, długotrwale bezrobotne,
korzystające z opieki społecznej itp. oraz na organizacje pozarządowe/
osoby fizyczne zamierzające założyć organizację pozarządową.
Do projektu zapraszamy również przedsiębiorców zainteresowanych
tematami: tworzenie przedsiębiorstw społecznych, staże, szkolenia,
wyjazdy studyjne.
Warto tworząc kapitał równocześnie współtworzyć społeczeństwo
solidarne.

3. Spółdzielnie socjalne ze wsparciem w ramach Tarczy
Antykryzysowej
Z początkiem lutego rozszerzono wsparcie z Tarczy Antykryzysowej
o spółdzielnie socjalne. Dzięki zmienionym zasadom udzielania
wsparcia spółdzielnie socjalne będą mogły skorzystać z trzech
instrumentów:
• Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy,
• Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej,
• Zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne.
Dostęp do tych form wsparcia zależy od wykazania spadku
przychodów.
Wnioski można składać w formie elektronicznej.
Więcej na temat poszczególnych instrumentów wsparcia można
znaleźć na stronie MRiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/spoldzielniesocjalne-ze-wsparciem-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
Z Tarczy Antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło już ponad
187 mld zł.

4. Jak Fundacja wery kuje klienta w zakresie
wiarygodności kredytowej?

Przed nawiązaniem współpracy i udzieleniem konkretnego wsparcia
Fundacja weryfikuje między innymi wiarygodność kredytową. To
zasięgnięcie opinii o wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. Do dokonania takiej weryfikacji niezbędne jest
upoważnienie wystawione przez wnioskodawcę.
Upoważnienie musi zawierać następujące dane:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Adres zameldowania
• Data urodzenia
• Nr i seria dowodu tożsamości
• Nr PESEL

fi

W przypadku Przedsiębiorców upoważnienie musi zawierać:
• Nazwa przedsiębiorstwa
• Adres
• NIP
• REGON
Każdy dokument musi zawierać również miejscowość i datę oraz
czytelny podpis wnioskodawcy.

5. Ciekawe konkursy i do nansowania

A.Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
Jeśli jesteś jednym z mikro- i małych przedsiębiorców, którzy zakończyli
inkubację na jednej z sześciu platform startowych funkcjonujących
w Programie Polska Wschodnia możesz otrzymać nawet 1 mln złotych
dofinansowania na rozwinięcie działalności – zakup usług doradczych lub
eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub
promocję swojego przedsięwzięcia.
Wnioski w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” można
składać do 30 grudnia 2021 roku.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-wpolsce-wschodniej
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B.Go to brand - EXPO 2020
Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach
zagranicznych. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa uczestniczące w programie promocji o charakterze
ogólnym w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie
Expo 2020 w Dubaju.
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brandexpo-2020

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

