Wsparcie biznesu
Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o możliwościach
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz o formach
wsparcia, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Pomocy w
rozpoczęciu i prowadzeniu działalności udzielają pracownicy Wydziału
Rozwoju Miasta dzierżoniowskiego urzędu, tel. 74 645 08 68.
Założenie i prowadzenie firmy
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - to
elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających w Polsce. Dzięki niemu można
założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć
działalność gospodarczą.
Załóż działaność gospodarczą
Biznes.gov.pl - przykładowy portali zawierający treści przeznaczne dla osób
rozpoczynających i prowadzących własny biznes.
Pożyczki, dofinansowania i poręczenia

Powiatowy Urząd Pracy - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do
pracy (m.in. staże, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników).
Horyzont 2020 - program ramowy Unii Europejskiej dotyczący badań naukowych
i innowacji. Regionalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020 przy Wrocławskim
Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wspiera naukowców i
przedsiębiorstwa w uczestnictwie w projektach badawczych oraz dostępie do
finansowania z programów ramowych.
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Biuro Regionalne w
Dzierżoniowie - wsparcie finansowe i organizacyjne w postaci preferencyjnych
pożyczek dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz dofinansowania szkoleń dla firm.
Bank Gospodarstwa Krajowego - wsparcie rozwoju firm w postaci pożyczek oraz
produktów poręczeniowych i gwarancyjnych dla przedsiębiorców.
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. - regionalny fundusz poręczeń
kredytowych wspierający przedsiębiorców w uzyskaniu kredytów, pożyczek i
poręczeń.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - udzielanie małym i średnim
przedsiębiorstwom dofinansowania, organizowanie szkoleń i doradztwo dla
przedsiębiorców.
Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR) - udzielanie pożyczek obrotowych,
hipotecznych, inwestycyjnych oraz regionalnych reporęczeń.
Gminne Centrum Obsługi inwestora i eksportera

W ramach działalności punktu informacyjnego, prowadzonego wspólnie z
Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej, inwestor otrzymuje
kompleksową pomoc w zakresie:
uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w całym procesie
inwestycyjnym;
przygotowania ofert i organizowania spotkań z wymaganymi przez
inwestora instytucjami w procesie inwestycyjnym;
przygotowania wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości;
uzyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na wymagany
zakres przez inwestora;
otoczenia obsługą inwestora przez cały czas od uruchomienia działalności
gospodarczej poprzez czas prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie Dzierżoniowa.
Kontakt: Ewa Straszak, tel. 74 645 08 79, e-mail: estraszak um [dot]
dzierzoniow [dot] pl, Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Przedsiębiorczości i Pomocy
Publicznej, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów (pok. nr 4)
Lokale dla przedsiębiorców
Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców działających
na terenie powiatu dzierżoniowskiego, zatrudniających osoby bezrobotne oraz
osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu dzierżoniowskiego,
planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Lokale znajdują się na II p. w
budynku położonym przy Rynek 36.
Stawka czynszu najmu w wysokości 8,98 zł netto/m² jest ruchoma i wzrasta w
następujący sposób:
w pierwszym roku - wynosi 5% obowiązującej stawki;
w drugim roku - wynosi 40% obowiązującej stawki;
w trzecim roku - wynosi 70% obowiązującej stawki;
okres najmu trwa 3 lata.
Dane kontaktowe: Małgorzata Kurek, tel. 74 645 08 68, e-mail: mkurek

um

[dot] dzierzoniow [dot] pl, Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Przedsiębiorczości i
Pomocy Publicznej, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów (pok. nr 4)

