Fundusz pożyczkowy
cd ze str. 1
Bank Spółdzielczy w Brańsku złożył
wniosek na 4mln zł uznając, że taką kwotę
będzie w stanie zrealizować na zaplanowaną
akcję pożyczkową. Dodatkowa, przewidywana
pomoc to doradztwo świadczone przez Centrum
Promocji Innowacji i Rozwoju.
Projekt ma charakter pilotażowy stanowi
formę sondy, której celem jest zbadanie poziomu
zainteresowania w województwie podlaskim
pomocą tego typu.
Zadanie związane z realizacją pożyczek
jest poniekąd pionierskie, dotychczas na
podobne cele uruchamiane były fundusze
z Europejskiego Rozwoju Regionalnego, którymi
zarządzają lokalne agencje i fundacje, a nie
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotychczasowe pożyczki przeznaczone były dla
podmiotów, które już prowadzą działalność
gospodarczą. Nowy instrument ma być
wsparciem dla osób, które dopiero
rozpoczynają działalność biznesową.
Cel ogólny projektu jest zgodny z celem Działania 6.2
„Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do
tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych,
służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.
Działanie 6.2 dotyczy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą poprzez przyznanie jednorazowej pożyczki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na
osobę oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Grupą docelową projektu jest około 160 osób fizycznych
zamieszkujących w woj. podlaskim. Uczestnicy projektu są osobami
nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi w wieku powyżej 18 lat
oraz pochodzącymi z obszarów wiejskich i z miast woj. podlaskiego.
Uczestnikami projektu są osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w EDG, KRS, CEIDG w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu.
Potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczestników projektu:
1) uzyskanie wiedzy z zakresu rejestracji działalności gospodarczej,
2) uzyskanie wiedzy z zakresu księgowości i marketingu, wskazanie
elementów, jakie powinien zawierać biznes plan oraz doradztwo
w jego tworzeniu (szkolenia i doradztwo),
3) możliwość uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach
umożliwiających sfinansowanie planowanej działalności
gospodarczej.
Bariery:
1) brak własnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności,
2) niewystarczająca wiedza z zakresu prowadzenia działalności,
3) wysokie koszty kredytów komercyjnych,
4) ograniczenie ze strony banków komercyjnych w udzielaniu
kredytów dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mają historii
kredytowej.

Rozwój przedsiębiorstw jest uwarunkowany zjawiskami
makroekonomicznymi, dostępem do kapitału finansowego
i ludzkiego. Bezpośrednim efektem założenia mikroprzedsiębiorstwa
z tytułu widzenia lokalnego są korzyści budżetowe wynikające
z utworzenia nowego miejsca pracy. Wpływa to na stymulację popytu
w regionie dzięki zyskowi wypracowanemu przez nowy podmiot.
Oprócz efektów tworzenia nowych miejsc pracy pojawiają się dalsze
korzyści np. budzenie ducha przedsiębiorczości.
Wg. GUS BDL Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca
wyniósł średnio dla Polski 35 210 zł natomiast w woj. podlaskim PKB
per capita ukształtował się na poziomie 25 951 zł. Wielkość ta stanowi
73,7% przedmiotowej wielkości w odniesieniu do całego kraju i jest
jedną z najniższych w Polsce. Równolegle z niskim poziomem PKB per
capita dość nisko w odniesieniu do średniej w Polsce kształtuje się
wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1 tysiąc mieszkańców. Średnia
tego wskaźnika dla Polski(GUS BDL 2010) waha się w granicach 95100 przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców, natomiast
w woj. podlaskim wielkość ta waha się w granicach średnio
77 przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców.
Jak pokazują dane liczbowe, w regionach o większej liczbie
przedsiębiorstw na 1 tysiąc mieszkańców notowano równocześnie
większy poziom PKB. Rozwój sektora przedsiębiorstw to
powstawanie nowych miejsc pracy, wpływy z tytułu podatków,
przepływ kapitału oraz absorpcja kapitału spoza regionu, co
bezpośrednio przekłada się na rozwój ekonomiczny regionu.
W świetle przedstawionych danych problemem, który zostanie
złagodzony w wyniku realizacji projektu jest niski poziom
przedsiębiorczości wśród mieszkańców woj. podlaskiego.

Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Brańsku.
Więcej informacji na stronie www.bsbransk.pl
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