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1. Fundacja laureatem Włóczni Jaćwingów

Nasza Fundacja została wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta 
Suwałk za wybitne osiągniecia i szczególne zasługi dla miasta. 
Nagrodę za wieloletnie wspieranie i rozwój suwalskiej oraz 
lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki odebrał Pan Prezes 
Andrzej Wasilewski. Jest to wyróżnienie za 28 lat 
podejmowanych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczych. 
To dzięki naszym przedsiębiorcom Fundacja zdobyła społeczne 
zaufanie i pozycję rzetelnej firmy. Dziękujemy za zaufanie!
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2. Webinar o Preferencyjnych Pożyczkach dla Ekonomii 
Społecznej

Dnia 18.08.2021 odbyło się spotkanie online zorganizowane przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednika Finansowego Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Spotkanie dotyczyło Wsparcia Finansowego  
a mianowicie Pożyczek Preferencyjnych na Start i na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej z terenu: woj. podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Gośćmi spotkania 
były Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ofertę 
pożyczkową do ponad 10 odbiorców przedstawiał Koordynator Pożyczki a wsparcie 
merytoryczne słuchacze uzyskali także od Dyrektora Ośrodka Transferu Wiedzy i 
Innowacji w Suwałkach. Podczas spotkania odbiorcy poznali warunki uzyskania 
Pożyczki. Dodatkowym atutem spotkania było zapoznanie uczestników ze stroną 
internetową i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku. Intencją spotkania było 
przedstawienie nowych warunków pożyczki oraz uproszczonego wniosku o pożyczkę. 
Na koniec webinaru była możliwość zadawania pytań. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do takiej formy spotkań, które będą 
cyklicznie powtarzane.

Wszystkie informacje Państwo znajdą na stronie www.pozyczkipes.frp.pl lub na profilu 
FB: FRPSuwałki.

 

Artykuł o Pożyczce na NGO.PL:

https://publicystyka.ngo.pl/wsparcie-finansowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej


Kolejny webinar dla Podmiotów Ekonomii Społecznej o preferencyjnych 
pożyczkach odbędzie się w piątek 3 września 2021 r.  

Projekt pozakonkursowy „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego 
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej

Wróć do: 


SPIS TREŚCI

http://www.pozyczkipes.frp.pl
https://www.facebook.com/FRPSuwalki


3. Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Powołano Pełnomocnika Rządu do Spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - została nim Olga Semeniuk.

Pełnomocnik będzie działać na rzecz rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. Do głównych zadań zaliczają się:
• monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji 

rządowej w celu poprawy warunków wykonywania działalności 
gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

• współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania 
działań wpływających na warunki wykonywania działalności 
gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

• inicjowanie działań organów administracji rządowej mających na celu 
poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe  
i średnie przedsiębiorstwa;

• opiniowanie działań organów administracji rządowej mających wpływ na 
warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

• inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych 
praktyk administracyjnych dotyczących wykonywania działalności 
gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Żródło:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wiceminister-olga-semeniuk-
pelnomocnikiem-rzadu-ds-malych-i-srednich-przedsiebiorstw

Biuro Obsługi:
https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/biuro-obslugi-
pelnomocnika-rzadu-ds-MSP 
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4. Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W weekend 17-19 września 20201 odbędzie się finał ósmej edycji 
akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W tym roku 
wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, to okazja nie tylko 
do zdobycia wiedzy, ale również czas świetnej zabawy – w ramach 
zaplanowanych wydarzeń będą dostępne wirtualne spacery, 
webinary czy warsztaty, a nawet takie okazje jak bezpłatne 
wejściówki do siłowni czy darmowe badania wykonane na sprzęcie 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 


Lista wydarzeń dostępna na stronie: https://dniotwarte.eu/wydarzenia 
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5. 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., g. 10:00  
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 40 000 zł Do 40 000 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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Nowe uproszczone procedury 
związane z ubieganiem się  
o pożyczkę:

• Nowy uproszczony wniosek

• Możliwość zabezpieczenia 

wyłącznie wekslem własnym 

http://ww.open.frp.pl


6. Oferta pożyczkowa - wznowienie naboru Pożyczki 
Płynnościowej POIR

4. Pożyczka Płynnościowa POIR 
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i widząc ogromne zainteresowanie pożyczkami 
płynnościowymi informujemy, że 6 września 2021 r. zostanie uruchomiony nabór  
w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR. 

Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego przeznaczone są na utrzymanie bieżącej 
działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej. Środki mogą być 
przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo inwestycyjne, np.: 
• wynagrodzenia pracowników,  
• zobowiązania publiczno-prawne, 
• spłata zobowiązań handlowych, 
• zatowarowanie, półprodukty, 
• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania. 

Co można zyskać? 
•do 15.000.000 zł udzielonych pożyczek, przy czym wartość finansowania nie może 
przekraczać: 

•2-krotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę 
oraz kosztów personelu za rok 2019 lub ostatni rok, za który są dostępne dane; 
albo 

•25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019;  
•Oprocentowanie - 0% 
•Okres spłaty - do 6 lat 
•Karencja - do 6 miesięcy, możliwość uzyskania wakacji kredytowych 

Szczegóły oraz uaktualniona dokumentacja będą dostępne na stronie 
www.plynnosciowa.frp.pl 
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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

