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„Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości”
- zostań swoim szefem
Myślisz o własnym biznesie?
Praca którą wykonujesz nie daje
Ci satysfakcji? Posiadasz doświadczenie
zawodowe i wiedzę którą możesz
wykorzystać w prowadzeniu firmy?
„Cały świat usuwa się z drogi
człowiekowi który wie dokąd zmierza”,
tymi słowami Steve Jobs opisał sytuację
w której zaczynamy z determinacją
realizować swoje marzenia.
Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości działający w Banku
Spółdzielczym w Brańsku został stworzony ażeby te
marzenia spełniać - przede wszystkim liczy się Twój pomysł
biznesowy. Wsparcie w postaci taniej, preferencyjnej
pożyczki ułatwi Ci start w biznesie. O pożyczkę mogą się
starać pełnoletni mieszkańcy Województwa Podlaskiego
którzy 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie
posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Najważniejszym wsparciem kierowanym do przyszłych
przedsiębiorców jest preferencyjna pożyczka w wysokości
do 50 tys. zł z oprocentowaniem tylko 4%. Co więcej, istnieje
możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału na okres 12
miesięcy. Okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy,
natomiast samą pożyczkę możemy przeznaczyć zarówno na
cele inwestycyjne jak i obrotowe.
Na chwilę obecną dzięki Funduszowi Przyjaznemu
Przedsiębiorczości powstało 65 firm a łączna suma
wypłaconych pożyczek wynosi około 2,8 mln zł. Poniżej
przedstawiamy kilku przedsiębiorców potwierdzających,
że warto skorzystać z naszego wsparcia

PPH „Solana”

Firma PPH „Solana” której założycielem jest Pani Ewa
Boguszewska specjalizuje się w produkcji kiszki
ziemniaczanej. Produkt wytwarzany jest według tradycyjnej
receptury i został zarejestrowany na Liście Produktów
Tradycyjnych w woj. podlaskim. Kiszka wytwarzana jest
z ziemniaków pochodzących z własnego gospodarstwa
co dodatkowo wpływa na jej walory smakowe.
Kontakt: 602 275 967

La Maison
La Maison to firma założona przez
Panią Małgorzatę Strychalską,
specjalizująca się w sprzedaży i szyciu
firanek, zasłon oraz wszystkich
elementów ozdobnych okna.
D e ko ra c j e o k i e n n e d o b i e ra n e
są indywidualnie do potrzeb każdego
klienta, zarówno indywidualnego jak
i komercyjnego. „Wystrój wnętrza,
zwłaszcza dekoracje okienne mają
duży wpływ na poczucie komfortu
i re l a ks o s ó b p r ze by wa j ą c yc h
w danym pomieszczaniu, dlatego
warto zadbać o tego typu detale” p r ze ko n u j e Pa n i M a ł g o r z a t a .
Kontakt: 607 962 996

Dolina Sarenek

Dolina Sarenek to przedsiębiorstwo agroturystyczne
założone przez Panią Elżbietę Niedziejko. Wypoczynek w tym
miejscu można połączyć z realizacją swoich pasji:
krajoznawczych, fotograficznych, artystycznych, kulinarnych, wędkarskich. To także doskonałe miejsce do
wypraw rowerowych malowniczymi szlakami Suwalszczyzny
i pogranicza litewskiego. Agroturystyka Pani Elżbiety oferuje
noclegi w apartamencie z kominkiem i tarasem, a także
w przytulnych pokojach z łazienkami. Dom, ukryty wśród
pagórków i lasów pięknej Ziemi Sejneńskiej, położony jest
z dala od innych siedlisk, w malowniczo wyrzeźbionej przez
lodowiec dolinie, gdzie można podziwiać naturę
Suwalszczyzny i cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.
Kontakt: 570 432 222, 515 299 108, www.dolinasarenek.pl,
e-mail: dolinasarenek@gmail.com.

Więcej informacji o Funduszu:
Paweł Konopka - koordynator funduszu pożyczkowego
- kom. 721 433 677
Joanna Radziszewska - oficer pożyczkowy - tel. 85 65 27 855
Monika Maksimiuk - oficer pożyczkowy - tel. 85 65 27 852
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