
 

  

 

 

Szanowni Państwo 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców na seminarium pod 
honorowym patronatem Starosty Monieckiego Pani Joanny Kulikowskiej pt. FUNDUSZ 
POŻYCZKOWY – ŹRÓDŁO WSPARCIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW, organizowane w ramach projektu Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości 
(Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działanie 
1.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu), które odbędzie się w dniu 04.04.2011 r. w godz. 
12:00 – 14:00  w sali konferencyjnej   Starostwa Powiatowego w Mońkach  przy Alei 
Niepodległości 3, piętro I. 

Szanowni Państwo 

Wejście w struktury  Unii Europejskiej stworzyło polskim przedsiębiorcom szansę zaistnienia na 
jednolitym rynku europejskim dając tym samym perspektywy dalszego rozwoju. Rzadko jednak 
bywa on możliwy bez korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Na rynku, oprócz 
banków i innych instytucji finansowych tworzone są fundusze pożyczkowe , które pośrednio lub 
bezpośrednio wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych 
przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Szanowni Państwo 

Celem seminarium jest zapoznanie przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu z terenu 
miasta i powiatu monieckiego z dostępnymi na naszym rynku formami pomocy finansowej dla 
sektora MŚP oraz warunkami ubiegania się o nią. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu 
Skarbowego przekażą praktyczną wiedzę dotyczącą form opodatkowania działalności 
gospodarczej. 

Szanowni Państwo 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w organizowanym spotkaniu prosimy o wcześniejszy 
kontakt z Panią Ewą Ejsmont, tel. (87) 5632265, e-mail: kss_pfp@frp.pl. Udział w seminarium 
jest bezpłatny. W załączeniu program organizowanego spotkania. 

  

Życząc udanego spotkania pozostajemy z należnymi wyrazami szacunku 
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Program  

12:00 – 12:15  

Rejestracja uczestników 

12:15 – 12:20 

Przywitanie uczestników i przedstawienie programu 
Ewa Ejsmont, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

12:20 – 12:40 

Wystąpienie Starosty Monieckiego Pani Joanny Kulikowskiej 

12:40 – 13:00 

Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości „Fundusz Pożyczkowy – źródło wsparcia dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw” 
Ewa Ejsmont, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

13:00 – 13:20 

Oferta Lokalnego Punktu Konsultacyjnego 
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw ze środków programów pomocowych 
Marek Wierzbiński 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

13:20 – 13:50 

Zmiany przepisów w zakresie podatków i usług 
Wanda Serena i Justyna Niemotko, Urząd Skarbowy w Mońkach 
 


