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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? 

• Brak prowizji i dodatkowych opłat 

3. Pożyczki na kształcenie - Projekt OPEN 
Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dla osób dorosłych z możliwością umorzenia 
nawet do 25%.  
Szczegóły oraz informacje o naborach są ogłaszane na stronie open.frp.pl 

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

http://open.frp.pl


2. Aktualne działania OWES w Suwałkach

Akredytacja
W dn. 18-23 lutego 2021r. odbył się audyt działalności Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Audyt został przeprowadzony na 
zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem było 
sprawdzenie, w jakim stopniu OWES w Suwałkach, posiadając Akredytację 
Ośrodka Wsparcia Wysokiej Jakości, spełnia i realizuje Standardy 
działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Działania zespołu 
audytującego obejmowały weryfikację dokumentacji oraz wywiady z kadrą 
OWES i z naszymi klientami (organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej i rynku pracy). 
Bardzo cieszą nas pozytywne opinie o naszej pracy, które przekazaliście Wy 
– nasi klienci – audytowi podczas wywiadów osobistych. Dziękujemy za tak 
miłe słowa!

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym
Trwają szkolenia dla Grup Inicjatywnych starających się o dotację na 
utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym – 21 020 zł na  
1 osobę zatrudnioną na min. ¼ etatu (max. 5 osób). Planowany termin 
ogłoszenia naboru wniosków o dotacje przypada 12.04.2021 r. Zachęcamy 
osoby fizyczne i osoby prawne do zgłaszania się już teraz do następnego 
naboru.

Staże 3+1 
Trwa realizacja staży zawodowych. Zapraszamy do projektu 
przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty oraz osoby 
zainteresowane podjęciem stażu. Projekt pokrywa koszty badania 
lekarskiego, stażowego dla stażysty przez 3 miesiące w kwocie 1033,70 zł 
oraz koszty składek ZUS na czas stażu, natomiast przedsiębiorca zatrudnia 
stażystę po 3 miesiącach stażu na min. miesiąc na min. ½ etatu umowy  
o pracę.



2. Aktualne działania OWES w Suwałkach

Pomoc w tworzeniu fundacji/stowarzyszenia
Zapraszamy osoby lub przedsiębiorstwa zainteresowane utworzeniem 
podmiotu ekonomii społecznej m.in. fundacji, stowarzyszenia. Oferujemy 
pomoc m.in. przy tworzeniu statutu, ekonomizacji podmiotu, ubieganiu się  
o status OPP oraz współpracę i pomoc przez cały okres trwania projektu.

Partnerstwa publiczno-społeczne 
Miło nam poinformować, iż w marcu uczestniczyliśmy w podpisaniu 
partnerstwa publiczno-społecznego. Dziękujemy i życzymy obu podmiotom 
owocnej współpracy. Zachęcamy kolejne podmioty do tworzenia takich 
partnerstw, co pomaga obu stronom w realizacji celów i zadań.

Bezpłatne udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych i Grup 
Inicjatywnych 

W ramach projektu organizacje pozarządowe i Grupy Inicjatywne korzystają 
z sali wyposażonej w sprzęt komputerowy, która jest dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainteresowane podmioty prosimy  
o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu i dopełnienia formalności. 
Cieszymy się, że coraz częściej sala jest zajęta i spełnia swoje funkcje.

Spotkanie robocze OWES-ROPS
25.03.2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej dla wszystkich Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej woj. podlaskiego. Tematy dotyczyły Spółdzielni Uczniowskich 
oraz nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w zakresie Ekonomii 
Społecznej.

http://m.in/
http://m.in/


3. Nowy program inwestycyjny

Startuje program, który pomoże zwiększyć konkurencyjność polskiej 
gospodarki - InvestEU. Jego finansowy filar - Fundusz InvestEU, 
następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS) - przyjmie postać instrumentu zwrotnego, m.in. pożyczek, 
gwarancji czy wykupu długoterminowych obligacji. Koordynatorem 
Programu po stronie rządowej będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-nowy-
program-inwestycyjny-ue  

http://m.in
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-nowy-program-inwestycyjny-ue
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-nowy-program-inwestycyjny-ue
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-nowy-program-inwestycyjny-ue


4. Raport Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021

Xopero Software (we współpracy z 21 ekspertami z 13 firm) przedstawił 
raport dotyczący cyberbezpieczeństwo i pojawiających się trendów.  
Interesującą pozycja do przeczytania, szczególnie w czasach, kiedy 
większa część naszej pracy przeniosła się do świata online  
i konieczności korzystania z nowych technologii. Eksperci twierdzą, że 
największe zagrożenie dla całego systemu bezpieczeństwa stanowi 
sam człowiek - dlatego tak niezwykle ważne jest edukowanie  
i uświadamianie. 

Raport w j.polskim do pobrania na stronie: https://xopero.com/pl/
dokumenty/raport-cyberbezpieczenstwo-trendy-2021/ 

https://xopero.com/pl/dokumenty/raport-cyberbezpieczenstwo-trendy-2021/
https://xopero.com/pl/dokumenty/raport-cyberbezpieczenstwo-trendy-2021/
https://xopero.com/pl/dokumenty/raport-cyberbezpieczenstwo-trendy-2021/


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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