Atrakcyjne pożyczki dla wiejskich gmin.

W tym roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o 300 tys. zł
niskooprocentowanej pożyczki oferowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Na
wsparcie liczyć mogą też gminy i organizacje pozarządowe działające na wsi.

- Dla mikro, małych i średnich firm oferujemy kredyty za pośrednictwem banków z nami
współpracujących. To są albo mikrokredyty do 20 tys. zł, albo większe do 1 mln zł. One są
jeszcze bardzo dobrze oprocentowane. Oprócz tego oferujemy pożyczki wraz z poręczeniem wymienia Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W tym roku oprocentowanie będzie nieco wyższe, nadal jednak, jak zapewnia Marek Zagórski,
będą to jedne z najbardziej atrakcyjnych pożyczek dla przedsiębiorców dostępnych na rynku.
Ruszą też nowe programy przeznaczone głównie dla gmin.

Czytaj też: Co z rozwojem wsi po 2014 roku?

- Mam nadzieję, że uda nam się rozszerzyć ofertę pożyczek dla gmin. Równolegle prowadzimy
szereg programów dotacyjnych, edukacyjnych i tutaj będziemy mieli nowe propozycje. Głównie
adresowane do gmin, z którymi współpracujemy, czyli gmin wiejskich, ale również dla
organizacji pozarządowych, z którymi też współpracujemy - zapowiada Marek Zagórski.

Gmina może otrzymać w ramach pożyczki 1 mln zł, a także uczestniczyć w programach
edukacyjnych, które są albo darmowe lub za niewielką opłatą.

- Z dwóch największych programów, czyli nauczania języka angielskiego "Youngster" i "Na
Własne Konto" korzysta prawie 400 gimnazjów wiejskich. Gdy przeliczy się efekty w "kapitale
ludzkim", to już jest naprawdę dużo - mówi Marek Zagórski.
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Fundusz pracuje nad programem aktywizacji świetlic wiejskich, nad programem
międzynarodowym wymiany nauczycieli historii współczesnej w Polsce i na Węgrzech.

- Chodzi nam o to, żeby nauczyciele historii na Węgrzech wiedzieli, co to była "Solidarność", a
nasi, co to jest 1956 rok. Byli wyposażeni w odpowiednie narzędzia, scenariusze zajęć,
materiały i mogli te zajęcia prowadzić w szkołach. Przewidujemy program dla szkół
technicznych związany z nowoczesnymi technologiami w zakresie budownictwa. Mamy
nadzieję kontynuować, w trochę innej formule, program "JAZZmania w stodole", czyli
warsztaty muzyczne dla młodych ludzi. Oprócz tego prowadzimy działalność think tankową badawczą. I to też w tym roku będzie dosyć widoczne - zapowiada prezes EFRWP.

Fundacja powstała w 1990 roku, w wyniku umowy między rządem polskim a Europejską
Wspólnotą Gospodarczą, czyli poprzedniczką Unii Europejskiej. Początkowo koncentrowała się
na poprawie infrastruktury technicznej - budowie dróg, wodociągów, sieci telefonicznych czy
gazowych. Obecnie pomaga głównie przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, wspiera
rozwój infrastruktury społecznej wspierając działania lokalnych społeczności, motywując je do
większej aktywności i samoorganizacji.
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