
Operator  
 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
w Suwałkach istnieje od prawie 30 lat 

z myślą o podejmowaniu działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, ożywienia gospodarki oraz 

przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach 
obowiązującej  struktury organizacyjnej, w skład 

której wchodzą: 
Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji,  

Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych, 
Ośrodek Monitoringu i Windykacji,  

Ośrodek Aktywizacji Społeczno - Zawodowej  
i Rehabilitacji. 

W ramach Ośrodków świadczone są usługi: 
• doradztwa konsultacyjno-prawno-ekonomicznych 

oraz inne działania promujące działalność 
gospodarczą i rozwój regionalny, 

• promocji przedsiębiorczości w postaci szkoleń, 
konferencji, misji gospodarczych, wizyt 

studyjnych, spotkań biznesowych, 
• wsparcia finansowego poprzez instrumenty 

zwrotne sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym również ekonomii 
społecznej oraz osób fizycznych chcących 

podnieść własne kwalifikacje.  

 

www.frp.pl 

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ 
POŻYCZKOBIORCA 

  
Podmioty ekonomii społecznej 

ubiegające się o pożyczkę:  

 
 posiadają osobowość prawną 

 spełniają kryterium mikro, małego lub 

średniego podmiotu  ekonomii społecznej 

 ich organem prowadzącym nie jest 

jednostka samorządu terytorialnego 

 przedsięwzięcia będące przedmiotem 

pożyczki są finansowo wykonalne 

 wykażą realne źródła spłaty zobowiązań 

 nie mają zaległości w US, ZUS 

 w przypadku podmiotów reintegracyjnych 

pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ 

prowadzący dany podmiot reintegracyjny 

 
Przedsięwzięcia sfinansowane  
w ramach pożyczki powinny 

generować korzyści społeczne 
 

Oprocentowanie pożyczki może być 
preferencyjne lub rynkowe  

Operator: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  

w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 62,  

16-400 Suwałki 

 
Kontakt do Doradcy: 

tel. 730 – 938 - 766  

e-mail: biuro2otwii@frp.pl 

 
Operator oferuje doradztwo i pomoc przy 
składaniu wniosku o pożyczkę 

Adresy Punktów Obsługi Klienta dostępne na stronie internetowej 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI 
DLA PODMIOTÓW 

EKONOMII SPOŁECZNEJ Z 
OBSZARU CAŁEJ POLSKI 

www.pozyczkipes2022.frp.pl  

#NA_START 
#NA _ROZWÓJ 



NA START 

Podmioty działające  

do 12 m-cy 

NA ROZWÓJ 

Podmioty działające 

powyżej 12 m-cy 

Maksymalna kwota pożyczki 

do 100 tys. zł do 500 tys. zł 

Oprocentowanie 

Pożyczka do 100 tys. zł – na poziomie stopy 

 

Pożyczka powyżej 100 tys. zł – na poziomie stopy  

 

Istnieje możliwość obniżenia oprocentowania  

w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy 

Okres spłaty 

Maksymalnie 5 lat Maksymalnie 7 lat 

Karencja w spłacie kapitału pożyczki 

Maksymalnie 6 miesięcy 

Udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia 

Do 100% 

Zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel 

własny in blanco oraz dodatkowo inne według oceny 

Pośrednika Finansowego 

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi  pożyczki 

Skrócony opis pożyczek.  

Więcej informacji na stronie www.pozyczkipes2022.frp.pl lub 

bezpośrednio u Doradcy 

NA JAKI CEL MOŻNA PRZEZNACZYĆ 
POŻYCZKĘ? 

 
Pożyczki przeznaczone są na finansowanie 

rozpoczęcia działalności bądź na cele związane  

z kontynuacją działalności Podmiotów Ekonomii 

Społecznej, a w szczególności: 

 
 koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju 

działalności gospodarczej; 

 wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie 

wartości majątku trwałego; 

 zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź 

modernizację istniejących środków trwałych 

związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES 

rozszerzoną działalnością, np. zakup wyposażenia, 

maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków 

transportu bezpośrednio związanych z działalnością 

PES; 

 bieżąca działalność przedsiębiorstwa (tzn. 

finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących 

zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia 

personelu, kosztów administracyjnych, kosztów 

zakupu drobnego wyposażenia itp.); 

 rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez 

podejmowanie działań mających na celu zwiększenie 

osiąganych przychodów, w tym finansowanie 

przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej 

lub innej od dotychczas prowadzonej działalności; 

 tworzenie nowych miejsc pracy; 

 wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub 

technicznych; 

 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju 

PES. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ? 

 
Nasze pożyczki udzielane są mikro, małym  

i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:  

 

 spółdzielnie socjalne 

 organizacje pozarządowe 

 spółdzielnie pracy 

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych 

 spółki non-profit 

 kościelne osoby prawne 

 zakłady pracy chronionej 

 Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 

 Centra Integracji Społecznej (CIS) 

 Kluby Integracji Społecznej (KIS) 

 koła gospodyń wiejskich 

 

 

Udzielamy pożyczek Podmiotom 
Ekonomii Społecznej z obszaru całej Polski 

Ikony:Flaticon.com 

redyskonta weksli NBP 

referencyjnej KE 


