
Wiadomości

O preferencyjnych instrumentach finansowych dla biznesu, zmianach w podatkach, czy marketingu

w internecie opowiedzą nasi eksperci podczas bezpłatnego webinarium, na które zapraszamy w

środę 27 kwietnia o godz. 10.00.

Omówimy wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, a związane z modyfikacjami przepisów

Polskiego Ładu, możliwości finansowania celów inwestycyjnych i obrotowych sektora MŚP.

Dodatkowo zaprezentowany zostanie potencjał webwritingu – praktyczne techniki tworzenia

wartościowych merytorycznie i przyjaznych dla internautów treści, dzięki którym oferta sprzedażowa

dotrze do znacznie większej liczby klientów. 

W załączeniu program spotkania „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”.

Zachęcamy do rejestracji – chęć uczestnictwa wystarczy wysłać na adres promocja@wfr.org.pl lub

użyć formularza zgłoszeniowego. Każda zapisana osoba link logujący do webinarium na platformie

YouTube otrzyma w dniu wydarzenia. Transmisja będzie dostępna również na Facebooku WFR.

O PROGRAMIE I ORGANIZATORACH:

Webinarium organizuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami wydarzenia są Krajowa Izba

Doradców Podatkowych oraz autorzy Programu Firmy Jutra.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  został powołany przez Samorząd Województwa

Wielkopolskiego. Oferuje produkty finansowe na preferencyjnych warunkach wspierające potencjał

sektora MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego z regionu. Spółka likwiduje bariery w dostępie

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/019/666/original/1200x628_webinarium_Fundusze_dla_M%C5%9AP_27.04.2022.png?1650372939
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do kapitału poprzez szeroki katalog produktów – pożyczek oraz poręczeń. Proponowane instrumenty

finansowe umożliwiają realizację celów inwestycyjnych, a także obrotowych, projektów

rewitalizacyjnych na terenie miast, przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz

działania w ramach ekspansji zagranicznej.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wśród swych zadań statutowych podejmuje także działania

informacyjne dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i zasad ich stosowania, posiada 16

oddziałów regionalnych.

Program Firmy Jutra to bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy dla przedsiębiorców stworzony

przez Google i Polski Fundusz Rozwoju. Program zapewnia wsparcie z zakresu rozwiązań

chmurowych, biznesu i marketingu internetowego.

Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które zostaną omówione podczas webinarium:

Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z
rozwojem działalności eksportowej.
Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień
publicznych.
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do
czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć
inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez
przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze
województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność
energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne
oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Serdecznie zapraszamy!
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