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28 marca 2018 w siedzibie Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Dolno?l?skiego
przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali pierwsz? umow? na preferencyjne
po?yczki dla osób chc?cych za?o?y? swój w?asny biznes, z wy?onionym po?rednikiem
finansowym – Funduszem Regionu Wa?brzyskiego.

FRW otrzyma? do rozdysponowania na rzecz Ostatecznych Odbiorców kwot? 6,1 mln z?.
Maksymalna kwota oferowanej po?yczki to 80 tys. z?, a okres sp?aty do 7 lat. Po?yczki b?d?
udzielane na preferencyjnych warunkach, bez op?at i prowizji za za?o?enie wniosku czy
uruchomienie po?yczki z oprocentowaniem na poziomie oko?o 0,17% rocznie.

Powierzone ?rodki   obejmuj? po?yczki na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej dla
Dolno?l?zaków i skierowane s? do osób od 30 roku ?ycia pozostaj?cych bez zatrudnienia,
znajduj?cych si? w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50. roku ?ycia, kobiet, osób
niepe?nosprawnych, osób d?ugotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Fundusz po?yczkowy wspieraj?cy rynek pracy jest wspó?finansowany ze ?rodków
Europejskiego Funduszu Spo?ecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolno?l?skiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca we
wspó?pracy z BGK, który pe?ni rol? Menad?era Funduszu.

Zale?y nam na rozwoju przedsi?biorczo?ci na Dolnym ?l?sku. Po?yczki zwrotne ze wzgl?du na
niskie koszty, a tak?e na korzystniejsze ni? rynkowe oprocentowanie, to dobry sposób
finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynaj? swój biznes. Dlatego t? form? wsparcia
pragniemy zainteresowa? szczególnie nowych przedsi?biorców, którzy maja pomys? na biznes
 i  borykaj? si? z brakiem kapita?u na rozwój, czy te?  innowacje w swojej firmie, którzy nie
otrzymaliby wsparcia w komercyjnych bankach. Po?yczki s? udzielane poprzez m.in.
regionalnego po?rednika finansowego, który dobrze zna specyfik?  przedsi?biorczych
Dolno?l?zaków – Renata Granowska, dyrektor Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej.

Informacja BGK

Kontakt do po?rednika finansowego - Fundusz Regionu Wa?brzyskiego

Druga umowa z Polsk? Fundacj? Przedsi?biorczo?ci zosta?a podpisana w dniu 18 kwietnia
2018.

Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci otrzyma do rozdysponowania kwot? 3,04 mln z?.

Kontakt do po?rednika finansowego - Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci
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https://frw.pl/
https://www.bgk.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/ponad-9-mln-zl-dla-osob-planujacych-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-dolnym-slasku-2269/
https://frw.pl/kontakt-2/
https://www.pfp.com.pl/roqda_kontakt.htm
http://www.phoca.cz/phocapdf


Wiadomości

Data publikacji: wtorek, 03, kwiecień 2018 13:28

 2 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Wiadomości

Data publikacji: wtorek, 03, kwiecień 2018 13:28

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

