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W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) pragniemy poinformować, że cały
czas dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach
Instrumentu Finansowego - Mikropożyczka. Pożyczki udzielane są przez PFP w ramach
Projektu „Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy poprzez instrumenty finansowe"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pożyczki w kwocie do 80 tys. zł z oprocentowaniem na poziomie 0,175% p.a. i
okresem spłaty do 7 lat, udzielane w ramach Projektu, stanowią aktualnie jedną z
najkorzystniejszych form mikrofinansowania zwrotnego, wspierającą osoby, które chcą
założyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskie go. Oferta
skierowana jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych
zawodowo od 30 roku życia , pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 5O+, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich
kwalifikacjach.
Mikropożyczka należy do instrumentów finansowych wspierania osób, które chcą
założyć własną firmę. Przełamujemy bariery w dostępie do kapitału takie jak: wysokie
koszty pozyskania pieniądza, skomplikowane procedury i mnogość wymaganych
dokument6w. Dodatkowo realizacja Projektu na terenie powiatów woj.
dolnośląskiego stanowi wsparcie lokalnego rynku pracy oraz pomoc dla
samorządów w aktywnym działaniu na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. Dla wielu lokalnych początkujących przedsiębiorców Mikropożyczka
może stanowić szansę zaistnienia na rynku i dalszego rozwoju.
Integralną częścią oferty pożyczkowej są organizowane przez Fundacje bezpłatne
szkolenia, prowadzone przez doświadczonych specjalistów-praktykantów oraz ·samych
przedsiębiorców. W ofercie szkoleniowej Fundacji można znaleźć m.in. szkolenia w
zakresie:
•
•
•
•
•
•

przygotowania biznes planu,
planowania finansów firmy,
przepływów pieniężnych,
zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, procesem sprzedaży,
marketingu,
aspektów prawnych działalności - prawa pracy, prawa podatkowego, działalności
gospodarczej.

Do kontaktów ze strony PFP upoważnieni są pracownicy oddziału we Wrocławiu:
pani Beata Heilpern (b.heilpern@pfp.com.pl, tel. 602 386 300), pani Karolina Kruczek
(k.kruczek@pfp .com.pl, tel. 532 140 985), pani Monika Kuśnierz
(m.kusnierz@pfp.com.pl, tel. 602 183 723), pan Jarosław Stahl (j.stahl@pfp.com.pl, tel.
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539 972 332) oraz pracownicy oddziału w Jeleniej Górze: pani Jolanta Schabowicz
(j.schabowicz@pfp.com.pl, tel. 602 183 746) oraz pani Karolina Suchecka (k.suchec
ka@pfp.com.pl, tel. 883 313 892)
Więcej informacji można uzyskać w oddziale Fundacji we Wrocławiu: ul. Skarbowców
23A bud .b-1, p. 20, oddziale w Jeleniej Górze: ul. Górna 10-11 p. 28 oraz ze strony
internetowej: www.pfp.com.pl Siedziba PFP w Szczeci nie: ul. Monte Cassino 32 tel. 91
312 92 16. Oddziały czynne są w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
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