Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, a nie masz
środków? Nie czekaj! Sprawdź, co możesz zrobić.
Świadomość korzyści wynikających z wprowadzania nowych rozwiązań i rozwoju działalności jest
coraz większa, jednak polski biznes nadal goni konkurencję z innych krajów, tym bardziej, że sprzyja
temu ogromny potencjał, drzemiący w rodzimych spółkach.
Co stoi na przeszkodzie?
Według badań przedsiębiorcy, jako barierę wskazują niemożność finansowania inwestycji ze źródeł
wewnętrznych, a także mają problem z dostępem do zewnętrznych środków.
Decyzja o rozpoczęciu nowych inwestycji w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często
niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca ich nie ma, pozostają dotacje lub kredyty.
Zwrotne instrumenty finansowe
Zwrotne instrumenty to nic innego jak różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków
dystrybuowanych w ramach funduszy unijnych, takie jak preferencyjne kredyty, pożyczki,
mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe. Otrzymane wsparcie należy zwrócić, dzięki
czemu środki trafiają do puli, z której skorzystać może kolejny przedsiębiorca.
Nie były one dotychczas aktywnie promowane, stąd wiele firm nie rozpoznaje ich lub myli z
komercyjnymi ofertami. Od ponad 20 lat działa Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Agencję
Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach. Funduszowi zaufało wielu przedsiębiorców, z którymi
Agencja współpracuje do dnia dzisiejszego.
Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim, a także
warmińsko-mazurskim, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności (na
inwestycje lub kapitał obrotowy) oraz na założenie własnej działalności. W historii swojej aktywności
Fundusz wspiera często inwestycje objęte wysokim ryzykiem, na które banki nie udzielają kredytów.

Od 2018 roku dostępna jest nowa pula środków do wykorzystania w ramach Funduszu Pożyczkowego
Agencji ARES. W tym roku z oferty skorzystało już kilkunastu przedsiębiorców. Duże zainteresowanie
wynika ze wsparcia od strony Agencji w przygotowaniu dokumentacji oraz przyjazne nastawienia do
przedsiębiorców. Agencja zapewnia pomoc i wsparcie wykwalifikowanych konsultantów.
Nieodzownym elementem jest korzystna oferta – oprocentowanie pożyczki w zależności od kondycji i
ryzyka przedsięwzięcia wynosi obecnie od 2,85% do 5,85% i jest stałe w okresie kredytowania.
Maksymalna kwota wsparcia to 1,2 mln złotych na maksymalny okres 60 miesięcy.
Korzyści dla przedsiębiorcy można mnożyć, jednak najistotniejsze to:





finansowanie prorozwojowej działalności w firmie,
łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia bankowego i szybka ścieżka decyzyjna,
wsparcie informacyjno-doradcze,
bezpłatne konsultacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów,

Co ważne, kwota pożyczek, która może zostać udzielona w 2018 roku, jest ograniczona, zatem
warto już teraz przemyśleć, czy nie skorzystać z narzędzia pozwalającego na wprowadzenie
rozwiązań, które pomogą firmie nowo powstałej lub działającej na rynku wypłynąć na szerokie wody.
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