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1. Oferta pożyczkowa

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach obecnie posiada  
w swojej ofercie: 

1. Pożyczki na kształcenie - Projekt OPEN 
Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dla osób dorosłych z możliwością umorzenia 
nawet do 25%. Najbliższy nabór od 6 września 2021 r. 
Szczegóły oraz informacje jak złożyć wniosek są dostępne na stronie ww.open.frp.pl 


2. 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 1,15% do 4,15% 
• Karencja - do 6 miesięcy 

3. 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

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
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2. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - konsultacje 
projektu

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym funkcjonuje w obrocie prawnym od 
ponad 15 lat, koniecznością stała się nowelizacja jej przepisów w celu 
dostosowania rozwiązań w niej przyjętych do zmieniających się 
warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności 
uwzgledniających sytuację na rynku pracy. Przygotowany został projekt 
ustawy zawierający zmiany zawiązane z sytuacją uczestników Centrów 
Integracji Społecznej (CIS), z funkcjonowaniem CIS czy zmiany mające 
wpływ na pracodawców.

Pełen projekt jest dostępny pod adresem: https://
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
Konsultacje,projektu,ustawy,o,zatrudnieniu,socjalnym,4243.html

Jest także możliwość udziału w konsultacjach - szczegóły na stronie 
www powyżej 
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3. Wyszukiwarka EkoDotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska 
Stworzył Wyszukiwarkę EkoDotacji, czyli bazę informacji  
o programach wsparcia dla proekologicznych inwestycji. Dzięki temu 
bezpłatnemu narzędziu można łatwo odnaleźć np. programy 
dotyczące wsparcia fotowoltaiki czy edukacji ekologicznej.  

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem: https://ios.edu.pl/
aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-
wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/ 
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4. Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach  
i województwach

Opracowanie Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące danych 
potencjału gospodarczego Polski  i bieżącej sytuacji ekonomicznej 
panującej w poszczególnych branżach oraz województwach.

Sytuacja gospodarcza w poszczególnych branżach: https://kig.pl/
comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach-7/

Sytuacja gospodarcza w poszczególnych województwach:
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-
wojewodztwach-7/ 
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5. Interesujące wydarzenia

Na początku lipca miało miejsce Forum Finansowania MIkro, Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja była pod hasłem 
„Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia  
z pandemii”. Celem konferencji była wspólna analiza, 
zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu 
przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym 
omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych 
instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla 
biznesu. Podczas forum przedstawiono najnowsze raporty o stanie 
rynku kredytowego oraz udzielano indywidualnych konsultacji  
z ekspertami. 


Nagranie jest dostępne pod adresem: https://www.zbp.pl/
aktualnosci/wydarzenia/Forum-Finansowania-MMSP
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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

