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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

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
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2. Elektroniczny podpis kwali kowany - promocyjne
ceny dla naszych Klientów
Okres pandemii, ale także szeroko stosowane rozwiązania cyfrowe
pokazują, że powinniśmy odchodzić od „kultury papieru”. Wiele działań
byłoby prostszych, gdyby przedsiębiorcy dysponowali elektronicznymi
podpisami kwali kowanymi. Taki podpis ma moc prawną jak podpis
własnoręczny, za jego pomocą można załatwić sprawy w urzędzie
i także zawierać umowy na odległość. To niezwykle wygodne
i bezpieczne rozwiązanie w obecnych czasach. Dlatego chcielibyśmy
zaoferować naszym Klientom możliwość zakupu elektronicznego
podpisu kwali kowanego z rmy Eurocert w promocyjnych cenach

Dostawca

Produkt

Cena regularna (netto zł)

Cena promocyjna (netto zł)

1 rok

249

235

2 lata

299

285

3 lata

389

375

Podpis kwali kowany

Eurocert Sp. Z o.o.

:
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fi

fi

fi

fi

Wszystkich zainteresowanych prosimy o informację zwrotną do
15 maja 2021 na adres: marketingotwii@frp.pl
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3. Tarcza Antykryzysowa - przedłużona pomoc
Pod koniec kwietnia zostały zaprezentowane etapy i harmonogram
luzowania obostrzeń. Mimo otwierania się branż i powrotu do
działalności przedsiębiorcy wciąż mogą skorzystać ze wsparcia
z Tarczy Antykryzysowej. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów
z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 daje
możliwość skorzystania z instrumentów wsparcia jak zwolnienie ze
składek ZUS, dopłatę do wynagrodzeń, otrzymanie świadczenia
postojowego czy dotacje. Uprawnieni mogą składać wnioski do
30 czerwca 2021 r. w zakresie zwolnień ze składek ZUS czy dopłat,
natomiast wnioski o dotacje będzie można składać do
31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-tarczy-branzowejprzedluzona-na-marzec-i-kwiecien

Wróć do:
SPIS TREŚCI

4. Interesujące konkursy
Internacjonalizacja MŚP
Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Polski
Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie,
świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) masz szansę na
sfinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na
nowe rynki zagraniczne. Można otrzymać do 800 000 zł. Wnioski
o dofinansowanie można składać do 27 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/
grants/internacjonalizacja-msp

TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021
Konkurs dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy w 2020 r.
otworzyli sklep internetowy, rozszerzyli swoją dotychczasową
działalność o e-commerce lub nadali jej nowy profil działalności
e-commerce. To próba docenienia i uhonorowania wysiłków
przedsiębiorców, którzy utrzymali swoją działalność w e-commerce.
Zgłoszenia można wysyłać do 14 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://kig.pl/wygraj-wyroznienie-kig-pierwszyrok-w-e-commerce/

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

