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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%. Nabór w listopadzie, dokładna data zostanie podana wkrótce.  
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


2. Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Suwałkach

✓ OWES w Suwałkach i Stowarzyszenie „Placówka” z miejscowości Bagny 
w inauguracji nowego roku szkolnego  2021/22


1 września to ważny dzień dla każdego ucznia. Powinien być wyjątkowo radosny  
i uroczysty.  Postanowiliśmy w związku z tym wspomóc podmiot ekonomii społecznej 
prowadzący Szkołę Podstawową  na terenie działania naszego ośrodka, tj. Stowarzyszenie 
„Placówka” z miejscowości Bagny. Zorganizowaliśmy dla uczniów gry i zabawy, aby  
w radosnej atmosferze rozpoczęli nowy rok szkolny.


✓ X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Różnorodności”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach w dn. 5.09.2021r. wziął udział  
w X Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Targi odbyły się w centrum 
Białegostoku na Placu Kościuszki. Hasłem przewodnim tegorocznych Targów był "Jarmark 
Różnorodności”. Podmioty ekonomii społecznej miały nieodpłatną możliwość 
zaprezentowania swojej działalności, swoich pracowników, a także produkty i świadczone 
usługi. Odwiedzający targi mogli wesprzeć te przedsiębiorstwa  m.in. poprzez zakup 
wyrobów  rękodzielniczych, wytwarzanych przez pracowników tych przedsiębiorstw,  
a w ten sposób pośrednio pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Podczas targów wręczono certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny” dwóm 
podmiotom: Stowarzyszeniu „Podlaski Raj” oraz Stowarzyszeniu SĘKALIK. Posiadanie 
Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia jednostki 
spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa 
podlaskiego, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług. Przyznanie znaku 
jest symbolem usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu 
z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.


Dalsza część na następnej stronie
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2. Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Suwałkach - cd.

✓ Mobilny Punkt Informacyjny w ramach Dożynek 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach brał udział  
w obchodach Dożynek Wojewódzkich dn. 12.09.2021  
w Dąbrowie Białostockiej oraz obchodach Dożynek Gminnych  
dn. 19.09.2021 w Sztabinie. W ramach obu wydarzeń został 
zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny. Udzielaliśmy 
wszystkim chętnym informacji na temat ekonomii społecznej, jak 
również na temat naszego projektu. 


✓OWES w Suwałkach na wizycie studyjnej  
w Łomży


16-17.09.2021 odbyła się wizyta studyjna w Łomży i powiecie 
łomżyńskim. Udział wziął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
z Białegostoku oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  
z województwa podlaskiego, w tym nasz Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Uczestnicy wizyty studyjnej 
odwiedzili podmioty ekonomii społecznej z regionu, m.in.: 
Fundację Dwa Serca, Fundację Dr Otis, Centrum Integracji 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 
Spółdzielnię Socjalną Poezja Smaku w Czarnocinie, Spółdzielnię 
Socjalną ALEXIS w Łomży. To był wyjazd pełen inspiracji. 
Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej  
z Białegostoku za organizację i zaproszenie. 
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✓Seminarium nt. pierwszej franczyny społecznej w Polsce

W dniu 23 września 2021 roku w Łodzi, w godzinach 10.30 -15.00 odbyło się 
Ogólnopolskie Seminarium podsumowujące doświadczenia z budowania pierwszej  
w Polsce Franczyzy Społecznej.  Dzięki uporowi i determinacji założycieli, powstały  
w Polsce cztery Puby Spółdzielcze tworzące pierwszą w Polsce sieć franczyzy społecznej, 
w której pracuje 30 osób z niepełnosprawnością i chorujących psychicznie. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Seminarium zostało 
objęte Patronatem Honorowym  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronatu 
udzieliła także Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) oraz 
portale ngo.pl i ekonomiaspoleczna.pl. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.


http://ngo.pl
http://ekonomiaspoleczna.pl%22%20%5Co%20%22http://ekonomiaspoleczna.pl


3. Nabór wniosków w konkursie „Pakiety 
Marketingowe”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ogłasza konkurs 
na udzielenie wsparcia finansowego podmiotom ekonomii społecznej  
i przedsiębiorstwom społecznym pn. "PAKIETY MARKETINGOWE". 

Nabór wniosków będzie prowadzony od 13.09.2021r.

Termin składania wniosków: do 31.12.2021. włącznie lub do 
wyczerpania alokacji środków przewidzianych w konkursie. 

 
O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne spełniające wymogi 
regulaminu konkursu z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: 
m.Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego  
i monieckiego. W ramach projektu przewiduje się przyznanie Pakietów  
dla 30 Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych.


Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 
- pod linkiem: http://owes.ares.suwalki.pl/aktualnosci/oglaszamy-nabor-
wnioskow-w-konkursie-pakiety-marketingowe.html  
- w siedzibie biura Partnera projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Suwałkach", ul. Tadeusz Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, 
- pod nr tel. 519 437 643 
- za pośrednictwem e-mail: biuro1otwii@frp.pl
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http://owes.ares.suwalki.pl/aktualnosci/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-konkursie-pakiety-marketingowe.html%22%20%5Co%20%22http://owes.ares.suwalki.pl/aktualnosci/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-konkursie-pakiety-marketingowe.html
mailto:biuro1otwii@frp.pl


4. Webinar „Forum Aktywizacji Przedsiębiorstw 
Społecznych w subregionie suwalskim”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, jako partner 
projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, 
prowadzony przez Agencje Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. (lider) 
oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (partner), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.3 
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-
gospodarczym województwa podlaskiego, 


serdecznie zaprasza Zarząd oraz przedstawicieli Przedsiębiorstw 
Społecznych z terenu subregionu suwalskiego do udziału w webinarze 
pn.: „Forum Aktywizacji Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie 
suwalskim”. 


Webinar odbędzie się dn. 30.09.2021 r. w godz. 10:00-12:15. 
Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: biuro1otwii@frp.pl
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5. Interesujące wydarzenia

Za nami kilka interesujących wydarzeń, do których warto wracać. 
Część z nich była organizowana stacjonarnie, a część w formule 
hybrydowej - to rozwiązanie daje nam możliwość powrotu do 
dyskusji, które miały miejsce. Dzięki obecnym rozwiązaniom online 
możemy ponownie obejrzeć i wysłuchać prelekcji, czy sięgnąć do 
prezentowanych publikacji. Wśród takich wydarzeń możemy 
wyróżnić:


✓ Europejski Kongres Gospodarczy - największe spotkanie 
biznesowe w Europie Centralnej obejmujące wachlarz tematów 
gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście.


Retransmisje dostępne na stronie: https://www.eecpoland.eu/2021/
pl/#retransmisje 


✓ Forum Ekonomiczne w Krynicy - jedno z najistotniejszych miejsc 
spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie, platforma spotkań  
i miejsce do dyskusji o bezpieczeństwie , perspektywach rozwoju 
gospodaczrego czy współczesnych wyzwaniach.


Publikacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021” do pobrania 
na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/raport-sgh-i-fe-2021/ 
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https://www.eecpoland.eu/2021/pl/#retransmisje
https://www.eecpoland.eu/2021/pl/#retransmisje
https://www.forum-ekonomiczne.pl/raport-sgh-i-fe-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

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

