
MAJ 2021



SPIS TREŚCI: 

1. Oferta pożyczkowa 

2. OWES w Suwałkach dla organizacji pozarządowych 

3. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 

4. V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej 

5. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu Pracy  

6. Interesujące konkursy 



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

Wróć do: 
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http://open.frp.pl


2. OWES w Suwałkach dla organizacji pozarządowych 

Zachęcamy do przystąpienia do Projektu OWES w Suwałkach 
orgazniicje pozarządowe z terenu:
- m. Suwałk
- p. suwalskiego
- p. sejneńskiego
- p. augustowskiego
- p. sokólskiego
- p. monieckiego

Oferujemy wsparcie dla organizacji pozarządowych w postaci:
- udostępnienia sali 
- szkoleń, seminariów i warsztatów
- tworzenia partnerstw publiczno-społecznych
- stażów zawodowych
- ekonomizacji
- utworzenia przedsiębiorstwa społecznego

Szczegóły pod numerem: 519 437 643

Wróć do: 
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3. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 

BGK - wspieramy rozwój firm wraz z Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz 
Fundacja Nowy Staw organizują uruchomienie naboru wniosków 
tegorocznej (już czwartej) edycji konkursu ,,ZNAK JAKOŚCI EKONOMII 
SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ’’.
 
Zachęcamy Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w konkursie.

Wnioski można składać do 16 czerwca 2021 r. w ramach pięciu 
kategorii:
Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
Kategoria III. Sukces rynkowy.
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków 
zwrotnych EFS.
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Na laureatów i podmioty certyfikowane w konkursie czekają bardzo 
atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie konkursu 
https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/
Oraz u Pana Grzegorza Czerniawskiego - Koordynatora Konkursu  
kontakt: grzegorz.czerniawski@bgk.pl
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https://www.facebook.com/BankGospodarstwaKrajowego?__cft__%5b0%5d=AZV12QIC7RzfMveb52DWmVV51egPKgN9ilUdy-8IGYtj97WjM998aXT6FEjWsYrR0wM5jU48f-At2KnoGg0TJkLe6Q8mVN0GH9FK9404rslbH1a307xwyrRT2h9pfQwU-rctFjM8wh7BbGBal3pHD8sr4rp4d1IUXYQoLyXfiQlYKQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mripsRP/?__cft__%5b0%5d=AZV12QIC7RzfMveb52DWmVV51egPKgN9ilUdy-8IGYtj97WjM998aXT6FEjWsYrR0wM5jU48f-At2KnoGg0TJkLe6Q8mVN0GH9FK9404rslbH1a307xwyrRT2h9pfQwU-rctFjM8wh7BbGBal3pHD8sr4rp4d1IUXYQoLyXfiQlYKQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mripsRP/?__cft__%5b0%5d=AZV12QIC7RzfMveb52DWmVV51egPKgN9ilUdy-8IGYtj97WjM998aXT6FEjWsYrR0wM5jU48f-At2KnoGg0TJkLe6Q8mVN0GH9FK9404rslbH1a307xwyrRT2h9pfQwU-rctFjM8wh7BbGBal3pHD8sr4rp4d1IUXYQoLyXfiQlYKQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nowystaw/?__cft__%5b0%5d=AZV12QIC7RzfMveb52DWmVV51egPKgN9ilUdy-8IGYtj97WjM998aXT6FEjWsYrR0wM5jU48f-At2KnoGg0TJkLe6Q8mVN0GH9FK9404rslbH1a307xwyrRT2h9pfQwU-rctFjM8wh7BbGBal3pHD8sr4rp4d1IUXYQoLyXfiQlYKQ&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/?fbclid=IwAR3NXUA2aDrtxKSGePVnzalUYVnplB49yB0Dm9VKlNQug__eLX1-5L69Jys&h=AT1D4BUP0sURevDIe4IXVPPCUTlgIFd0gALTVVRTpL3gCCpxbAaEjw-CYCOnZ2O0Hah8N8xFXPZ0e-5Wh9tQCjGwLS3FBlLVQiUG_ZAy7KKIL8522uNJF7c3acjRBAoh0pod&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3JBic-gB-ElY5rOVHayo6I2BPpikvUG7E4XZJ0__-xE2UHWzqghXxyzaeKEZxxcoAgqdP4t93houkEDJOMgP1wcEWq2_eAZpXbE6sYYxP3gtUwOVRONk2mmDO05qQf1wpcRniBPqaofk9ARfnWJDcPFaCb-ve0bO4udr8yZhDiXZ9xA_pjz_11jZA0ygtMZi7hsw%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:grzegorz.czerniawski@bgk.pl


4. V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej 

Rozpoczęło się V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań  
w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także 
nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się  
w 5 terminach:

26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej, 
16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii, 
22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej  
w perspektywie do 2030, 
30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum 
zmieniającego się świata – szanse i wyzwania. 

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 
i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  w projekcie 
pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 
społecznej" (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze 
spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego  
z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Szczegóły: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?
document=4234&fbclid=IwAR02Fv8dkYmSDqDHNgj-
glc84WjweEwbUAvgYQJO81QZotv0B1WklHPt-QM 
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https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234&fbclid=IwAR02Fv8dkYmSDqDHNgj-glc84WjweEwbUAvgYQJO81QZotv0B1WklHPt-QM
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234&fbclid=IwAR02Fv8dkYmSDqDHNgj-glc84WjweEwbUAvgYQJO81QZotv0B1WklHPt-QM
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234&fbclid=IwAR02Fv8dkYmSDqDHNgj-glc84WjweEwbUAvgYQJO81QZotv0B1WklHPt-QM
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234&fbclid=IwAR02Fv8dkYmSDqDHNgj-glc84WjweEwbUAvgYQJO81QZotv0B1WklHPt-QM


5. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu Pracy

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii przygotowało projekt 
dotyczący pracy zdalnej. Wśród założeń projektu są całkowite lub 
hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz 
okazjonalna praca zdalna, co jest nowością.  
Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu Pracy regulacji pracodawcy oraz 
pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe. Zmiany 
obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których 
zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy.  

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-
miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych  

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911 
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https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911


6. Interesujące konkursy

Program grantowy dla lokalnych inicjatyw społecznych 
Celem Programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” jest wspieranie inicjatyw 
działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, 
wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał 
społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy 
mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. 
Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł. Na jeden projekt można otrzymać aż  
40 000 zł dofinansowania! 
Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są 
organami administracji publicznej lub im nie podlegają) a także jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola publiczne 
a także związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma 
uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status  
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Gotowy projekt należy przesłać za pomocą formularza na stronie internetowej do 31 
lipca 2021 r.
Szczegóły na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display...

Przemysł 4.0 
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych 
działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysł 4.0. Wśród technologii, 
które mogą być dofinansowane są: Big Data, roboty przemysłowe, chmura 
obliczeniowa, wirtualna  
i rozszerzona rzeczywistość czy sztuczna inteligencja. 
Można otrzymać do 800 000 zł. Wnioski można składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. 
Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/
przemysl-4-0  
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https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=baner&utm_content=970x250&fbclid=IwAR2RqN4lUcnc0ykOCJhA2b5yUIzIawD2g5ue1T8H5mFIr4rYuh2MosmVfPk%22%20%5Cl%20%22project-section%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0


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

https://www.facebook.com/FRPSuwalki/?epa=SEARCH_BOX
http://www.frp.pl
mailto:biuro@frp.pl

