Usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób
planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego Krajowego
Systemu Usług. W każdy czwartek w godzinach 10.00 do 14.00 pełniony będzie
dyżur konsultanta w Biurze Terenowym Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w
Wieliczce, ul. Limanowskiego 1a/9. Kontakt telefoniczny: 12 278 11 72
Usługa informacyjna jest bezpłatna. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%,
a ich koszt dla klienta wynosi 10 zł. za godzinę pracy doradcy.
W ramach Projektu, Konsultanci PK KSU świadczą:
Usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat
działalności gospodarczej, tj.:
 jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
 co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
 skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój
przedsiębiorstwa;
 jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
Klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę
tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc.
Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym
oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
Usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU:
Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla osób
planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą Klienta przez wszystkie elementy
związane z zakładaniem własnego biznesu, a w szczególności w zakresie:







wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
analizy SWOT planowanej działalności,
analizy form i źródeł finansowania działalności,
pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian
w dalszym etapie jej prowadzenia.
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już
działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach
działalności firmy, tj.:






Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
Marketing przedsiębiorstwa;
Organizacja przedsiębiorstwa;
Finanse przedsiębiorstwa.

W pozostałe dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze przy ul.

Limanowskiego 1a/9 w Wieliczce, można uzyskać wszelkie informacje na temat Funduszy
Pożyczkowych Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku
pożyczkowego i kompletowaniu niezbędnych dokumentów.
Fundusze pożyczkowe „Nowe Inwestycje” i „Rozwój Turystyki” przeznaczone są dla
mikroprzedsiębiorców posiadających siedzibę główną lub oddział na terenie województwa
małopolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00, okres spłaty do 5 lat.
Oprocentowanie pożyczek wynosi 7,5%. Dla osób rozpoczynających działalność
oprocentowanie wynosi 9%. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z
tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

