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Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,  
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego  
JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie województwa 

wielkopolskiego inicjatywę JEREMIE,

serdecznie zapraszają na spotkanie

„Giełda produktów finansowych - JEREMIE jako alternatywa finansowania 
wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

w ramach środków unijnych”,

które odbędzie się 9 maja 2012 roku w godz. 11.00 - 15.30,  
w Gmachu Collegium Iuridicum Novum 

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań (Wydział Prawa i Administracji,  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), sala Alfa.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych 
źródeł finansowania swojej działalności. Konferencję otworzy  
uroczyście Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Spotkanie poprowadzi Pan Robert Stanilewicz – dziennikarz TVN CNBC.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie  
www.jeremie.com.pl. Na zgłoszenia czekamy do 2 maja 2012 r. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać  
u Pani Katarzyny Borowieckiej, tel. 22 599 81 07 (30),  

email: katarzyna.borowiecka@bgk.com.pl 
oraz na stronie www.jeremie.com.pl
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Godzina Temat

10.30 - 11.00 Rejestracja gości, powitalna kawa

11.00 - 11.15  Uroczyste otwarcie
                           Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Kała – Dyrektor Departamentu   
 Instrumentów Inżynierii Finansowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agnieszka Dawydzik – Ministerstwo   
 Rozwoju Regionalnego

11.15 - 11.50 Wprowadzenie
 Prof. Witold Orłowski – główny doradca ekonomiczny w PwC, były doradca ekonomiczny  
 Prezydenta RP, „Dlaczego polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą szukać ekspansji    
 na rynku europejskim?”
 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – PKPP Lewiatan, „Kondycja sektora MŚP, szanse i bariery” 

11.50 - 12.10 Jak pozyskać środki finansowe w dobie kończących się dotacji?  
 Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm – Wojciech Marcinkiewicz  
 – Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej, Bank Gospodarstwa Krajowego

12.10 - 12.30  Przerwa

12.30 - 12.50  Kredyt, pożyczka czy poręczenie, czyli produkty finansowe oferowane przedsiębiorcom w ramach   
 inicjatywy JEREMIE – Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego

12.50 - 13.20  JEREMIE na start i dalszą drogę – spotkanie z przedsiębiorcami, którzy skorzystali z instrumentów   
 pozadotacyjnych

13.20 - 13.50  Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce – Paweł Lisowski – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich,   
 Bank Gospodarstwa Krajowego 

13.50 - 15.30  Rozmowy B2B – dające możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami:

	 •	Banku	Gospodarstwa	Krajowego
	 •	FM	Banku
	 •	Fundacji	Kaliski	Inkubator	Przedsiębiorczości
	 •	Funduszu	Rozwoju	i	Promocji	Województwa	Wielkopolskiego
	 •	Jarocińskiego	Funduszu	Poręczeń	Kredytowych
	 •	Polskiej	Fundacji	Przedsiębiorczości
	 •	Poznańskiego	Funduszu	Poręczeń	Kredytowych
	 •	Samorządowego	Funduszu	Poręczeń	Kredytowych	w	Gostyniu
	 •	Stowarzyszenia	Ostrowskie	Centrum	Wspierania	Przedsiębiorczości
	 •	Stowarzyszenia	Ostrzeszowskie	Centrum	Przedsiębiorczości
	 •	Studenckiego	Forum	Business	Centre	Club
	 •	Wielkopolskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości

13.50  Lunch



PARTNER MERyToRyCZNy:

PARTNERZy KoNFERENCJI:
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