
 

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy numer newslettera Kancelarii Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz. W newsletterze będziemy przesyłali najwaŜniejsze informacje 
dotyczące funduszy Unii Europejskiej, partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestycji komunalnych 
oraz szkoleń organizowanych przez naszą firmę. Mamy nadzieję, Ŝe informacje te okaŜą się przydatne 
w planowaniu rozwoju Państwa instytucji, firm i organizacji oraz pozyskiwania środków finansowych 
na realizację ambitnych i ciekawych projektów. 

Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz 

INFORMACJA TYGODNIA 

Weszło w Ŝycie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 114, 
poz. 954). Wprowadziło ono kolejne zmiany, korzystne dla beneficjentów funduszy UE. NajwaŜniejszą 
z nich jest podwyŜszenie zaliczki zabezpieczonej wyłącznie deklaracją wekslową do kwoty 
10 mln PLN. Naszych Klientów z sektora publicznego z pewnością ucieszy wiadomość, Ŝe podmioty 
świadczące usługi publiczne mogą obecnie ustanawiać zabezpieczenie w formie weksla in blanco 
wraz z deklaracją wekslową niezaleŜnie od wartości dofinansowania przekazywanego w formie 
zaliczki.  

FUNDUSZE UNIJNE 

Od początku lipca ruszył „Kredyt technologiczny” kolejny instrument finansowania innowacyjnych 
przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to działanie, które umoŜliwia 
uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet 4 mln PLN. Kilka banków komercyjnych uruchomiło juŜ 
przyjmowanie wniosków. Kancelaria zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje 
obejmujące procedurę ubiegania się o pozyskanie tego niezwykle atrakcyjnego źródła finansowania. 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 

Coraz więcej miast i gmin interesuje się moŜliwościami zaangaŜowania partnera prywatnego 
w realizację inwestycji komunalnych. Z obserwacji rynkowych Kancelarii wynika, Ŝe najbardziej 
atrakcyjne obszary współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych to budowa parkingów, 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, budownictwo 
komunalne, infrastruktura turystyczna i handlowa, a takŜe obszary związane z gospodarką wodno-
ściekową i gospodarką odpadami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty 
w zakładce „Partnerstwo publiczno-prywatne”. 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w Kancelarii wyodrębniony został dział 
dotyczący finansowania inwestycji ze środków kredytowych, obligacji komunalnych, bonów 
korporacyjnych i innych instrumentów dłuŜnych. Dzięki stałej współpracy z wieloma bankami 
i doświadczeniem w zakresie finansowania jesteśmy w stanie rekomendować najlepsze rozwiązania 
dostępne aktualnie na rynku. NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe w wielu działaniach promesa kredytu lub 
leasingu jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację z UE. 


