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Pomoc dla przedsiębiorców
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców BIZNES.GOV.PL
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To pierwszy w Polsce rządowy serwis internetowy, którego celem jest
kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i administracji. Prowadzony przez
Ministerstwo Rozwoju portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia,
które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.
400 artykułów,
300 e-usług,
150 poradników
Centrum pomocy
W Centrum Pomocy Przedsiębiorcy nieodpłatnie skorzystasz z wiedzy
konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej.
Wejdź na stronę: www.biznes.gov.pl
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Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi
Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”:
- lokale do wynajęcia,
- porady w zakresie rejestracji firmy,
- porady dotyczące źródeł finansowania,
- tanie usługi biurowe.
Szczegółowe informacje:
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

tel.: 52 330 25 36
tel/faks: 52 331 28 68
e-mail: biuro [at] inkubator.com.pl
www.inkubator.com.pl
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Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Fundusz został stworzony dla podmiotów, które chcą rozwinąć prowadzoną przez
siebie działalność gospodarczą, bądź dla tych, którzy uruchamiają własny biznes
na terenie Gminy Świecie oraz gmin współpracujących. Głównym zadaniem
funduszu jest udzielanie poręczeń do wysokości 70 % zaciągniętego kredytu
bankowego, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt
jednak nie może być większy niż 40 000 zł, a czas spłaty nie może być dłuższy niż
5 lat.
Szczegółowe informacje:
Świecie, ul. Chmielniki 2b (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, I piętro)
tel.: 691 989 340
e-mail: vistulapark [at] vp.pl

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu informuje, że dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest od 1 września 2012 r. jako
pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE
L352 z 24.122013 r., s. 1). Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest
zobowiązany do dołączenia do wniosku wszystkich dokumentów, które zostały
wskazane a art. 122 Ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.
zm.). Dokładne informacje podane są na stronie internetowej Ośrodka Oświaty i
Wychowania www.ooiw.swiecie.net
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w zakładce „Młodociani”.
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