a

HEIMAT - mała ojczyzna

Nowa Trybuna Opolska
Środa, 17.03.2021

Korzystne pożyczki na start
Henryk Wróbel, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Śląska.
Fundacja Rozwoju Śląska
udziela pożyczek w ramach Programu Pierwszy
Biznes Wsparcie w Starcie
II. Kto może z niego skorzystać?
Pożyczki te pochodzą
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. My
jako fundacja jesteśmy pośrednikiem finansowym.
Program jest realizowany
od 2014 roku. 4 marca rozpoczęła się kolejna edycja,
a w niej jest ok. 6.629.000 zł
do wykorzystania. Program
będziemy prowadzić
do końca lutego 2023 roku.
Są to pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej
dla studentów ostatnich lat
studiów, absolwentów szkół
i uczelni (do 4 lat po zakończeniu nauki) oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędzie pracy.

Można też w tym programie dostać pożyczkę
na utworzenie miejsca
pracy?
Powinno to być stanowisko utworzone dla osoby bezrobotnej. Pożyczkę może
otrzymać przedsiębiorca, który, prowadzi działalność gospodarczą. Pożyczka - jeśli
chodzi o nową działalność może mieć wysokość dwadzieścia razy średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, czyli około 109 tysięcy zł. Ten, kto tworzy nowe miejsce pracy, może liczyć
na pożyczkę w wysokości
sześciu średnich krajowych,
a to oznacza kwotę rzędu 32,7
tys. zł. Podejmujący działalność mogą skorzystać z 12
miesięcy karencji, a spłata
trwa 7 lat. Tworzący miejsce
pracy ma na spłatę trzy lata.
Dlaczego opłaca się w FRŚ
pożyczyć?
Bo oferujemy atrakcyjne
warunki. Oprocentowanie
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Rozmowa

- W Fundacji Rozwoju Śląska opłaca się pożyczać, bo
oferujemy atrakcyjne warunki - mówi prezes Henryk Wróbel.

jest bardzo niskie - wynosi
0,03 procenta. Przykładowo,
odsetki od 100 tys. pożyczki
to 30 zł rocznie. To ma być
pomoc dla rozpoczynających działalność biznesową
lub tworzących miejsca pracy. Wnioski można składać
bezpośrednio w fundacji lub
online, z domu. Zasługujemy na zaufanie, ponieważ
mamy doświadczenie. Dotychczas w ramach tego programu udzieliliśmy łącznie
377 pożyczek na kwotę ponad 25 mln zł. Tyle, czyli
prawie 400, podmiotów lub
miejsc pracy powstało
w oparciu o te pożyczki. Dodatkowo młody przedsiębiorca może liczyć
na wsparcie doradczo-szkoleniowe. Jako fundacja oferujemy także założenie
u nas wirtualnego biura
i obsługę księgową. Staramy
się całościowo te nowe osoby zaczynające działalność
wspomóc, jeśli tylko taka
jest wola naszego klienta.
Zapraszamy serdecznie.

Günstige Darlehen für den Start
Henryk Wróbel, Vorstandvorsitzender der Stiftung für Entwicklung Schlesiens.
Die Stiftung für Entwicklung Schlesiens vergibt Darlehen im Rahmen des Programms „Erstes Business,
Hilfe für den Start II. Wer
kann diese finanzielle Unterstützung in Anspruch
nehmen?
Die Gelder für diese Darlehen stellt das Ministerium für
Familie, Arbeit und Sozialpolitik zur Verfügung. Wir als Stiftung spielen hier die Rolle des
Finanzvermittlers. Das Programm wird bereits seit 2014
realisiert. Am 4. März 2021 startete seine Neuauflage, es ste-

hen insgesamt rund 6.629.000
PLN zur Verfügung. Wir werden dieses Programm bis Ende
Februar 2023 realisieren. Es
handelt sind um Kredite für die
Verwirklichung einer Geschäftsidee, die Darlehensnehmer
können Studenten der letzten
Studiensemester, Schul- und
Hochschulabsolventen (bis zu
4 Jahre nach dem Abschluss)
und im Arbeitsamt registrierte
Arbeitslose sein.

Können im Rahmen dieses
Programms auch Darlehen
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze erhalten werden?
Ja, aber es sollte sich dabei
um Bildung eines Arbeit-

splatzes für eine arbeitslose
Person handeln. Das Darlehen kann ein Unternehmer
erhalten, der eine Firma besitzt. Das Darlehen kann – im
Fall einer neuen wirtschaftlichen Tätigkeit – das Zwanzigfache des Durchschnittslohns, also etwa 109.000
Zloty betragen. Wer einen
neuen Arbeitsplatz gründet,
kann mit einem Darlehen in
Höhe von sechs Landesdurchschnittslöhnen rechnen,
was einen Betrag von etwa
32,700 Zloty ergibt. Wer eine
neue Firma gründet, kann
eine Tilgung von zwölf Monaten in Anspruch nehmen, die
Rückzahlung des Darlehens
dauert sieben Jahre. Wer

einen Arbeitsplatz schafft,
dem stehen drei Jahre für die
Rückzahlung zur Verfügung.

online gestellt werden. Dank
unserer Erfahrung sind wir
vertrauenswürdig. Bisher haben wir insgesamt 377 Darlehen in einer Höhe von insgesamt mehr als 25 Mio. Zloty
vergeben. Wir haben in fast
400 Fällen dank dem Darlehen zur Firmengründung
oder zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beigetragen. Zusätzlich kann ein junger Unternehmer auf unsere Unterstützung in Form von Beratung und Schulung rechnen.
Als Stiftung bieten wir auch
den Firmengründern Dienstleistungen in Form eines digitalen Büros und der
Buchführung an. Wir laden
herzlich ein. ą

Warum lohnt es sich, das
Darlehen bei der Stiftung
für Entwicklung Schlesiens
zu beantragen?
Weil wir attraktive Bedingungen bieten. Die Zinsen
sind sehr niedrig und betragen lediglich 0,03 Prozent.
Die Zinsen bei einem Darlehen von 100.000 Zloty betragen also 30 Zloty im Jahr. Das
soll eine Unterstützung für
diejenigen sein, die eine Firma gründen oder neue Arbeitsplätze schaffen. Anträge
können direkt am Sitz der Stiftung oder auch von zu Hause

Dla uczniów
W tym roku konkurs będzie
się składał z jednego etapu dla
obu grup wiekowych i odbędzie się online.
Organizatorami konkursu są
poseł na Sejm RP Ryszard Galla
oraz TSKN. Konkurs kierowany
jest do uczniów z regionu
uczęszczających do klas IV-VIII
szkół podstawowych.
Jego celem jest zainteresowanie uczniów tematyką
mniejszości, poznania jej historii i dziedzictwa kulturowego,

a także do zdobywania wiedzy
w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Udział
w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań (20
pytań testowych i 10 pytań
otwartych), które zostały przygotowane przez organizatorów
w języku polskim. Tegoroczna
edycja będzie się składać z jednego etapu, który odbędzie się
równocześnie dla wszystkich
uczniów w obu kategoriach
wiekowych 17 maja o 16:00.
Czas na udzielenie odpowiedzi
będzie wynosić 30 minut. Konkurs zostanie przeprowadzony
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Ruszyły zapisy do XI edycji Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

W takiej tradycyjnej formie konkurs - z powodu pandemii - nie
może się odbyć. Ale w internecie każdy może wziąć w nim udział.

w oparciu o Internetowy System Konkursowy (analogicznie
jak finał ubiegłorocznej edycji).
Termin zgłaszania uczestników – 12.04.2021 r.; udostępnienie Internetowego Systemu
Konkursowego na stronie
TSKN – 10.05.2021 r.; ostateczny
termin na nadesłanie mailowego potwierdzenia dot. zapoznania się przez uczestnika
etapu finałowego z działaniem
ISK– 14.05.2021 r.; konkurs 17
maja 2021.
Szczegóły, w tym zakres materiału, są dostępne na stronie
skgd.pl ą

11
WAŻNE
VdG

Debata na stulecie
plebiscytu
na Górnym Śląsku

Związek Niemieckich Stowarzyszeń zaprasza 21 marca o 17.00
na debatę pt. „Sto lat od plebiscytu
na Górnym Śląsku”. Jej uczestnikami będą: historyk prof. Ryszard
Kaczmarek, regionalny badacz Dawid Smolorz, studentka Monika Mikołajczyk i Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). Moderacja
dr Rudolf Urban.
Debata odbędzie się na profilu VdG
na Facebooku (po polsku) oraz
na profilu Wochenblatt.pl (po niemiecku).

DWPN

Archiwum Historii
Mówionej szuka
świadków czasu

Chodzi o seniorów, którzy mogą
i chcą zrelacjonować zarówno
swoje życie i doświadczenia z czasów II wojny światowej, jak
i z okresu PRL-u. W tym okoliczności i trudności związane z wyjazdami z Polski do Republiki Federalnej Niemiec, ale także z życiem codziennym, spędzaniem wolnego
czasu itp. Ważnym tematem wspomnień może być powstawanie
struktur mniejszości niemieckiej.
Osoby starsze, które są gotowe podzielić się telefonicznie swoimi
wspomnieniami, mogą się zgłaszać
za pomocą poczty elektronicznej:
martyna.halek@haus.pl lub dzwonić pod nr 77/402 51 05.

TSKN

Możesz zostać spisowym
wolontariuszem
TSKN, wychodząc naprzeciw
członkom mniejszości niemieckiej,
chce dotrzeć do lokalnych społeczności z kampanią informacyjną. Zostając wolontariuszem
spisowym, można służyć pomocą
i radą swoim sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie przy spisywaniu się!
Więcej szczegółów, a także formularze dla wolontariuszy, na stronie
www.spis.skgd.pl Dla zarejestrowanych wolontariuszy odbędzie
się szkolenie, na którym dowiedzą
się, co mogą zrobić dla lokalnej
społeczności. ą
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Dodatek finansowany ze środków
Mniejszości Niemieckiej
będących w dyspozycji Fundacji
Rozwoju Śląska pochodzących
z wcześniejszych dotacji Rządu
Niemieckiego.
Diese Beilage wurde finanziert
aus Mitteln der Deutschen Minderheit,
die der Stiftung für die Entwicklung
Schlesiens zur Verfügung
stehen und aus den früheren
Zuwendungen der deutschen
Regierung stammen.

