INFORMACJA TYGODNIA
Fundusze strukturalne na lata 2004-2006 wydane! Na konferencji prasowej 23 lipca br. Minister
Rozwoju Regionalnego ElŜbieta Bieńkowska przedstawiła informację dotyczącą wykorzystania
środków europejskich z poprzedniej perspektywy finansowej. Wynika z niej, Ŝe za pieniądze UE m.in.
zbudowano i wyremontowano 5000 km dróg, 636 km torów kolejowych, 10 000 km sieci
kanalizacyjnych, wsparto ponad 13 000 mikroprzedsiębiorstw. Ogółem dofinansowanie uzyskało
ok. 90 000 beneficjentów. Według Komisji Europejskiej, Polska była i jest w ścisłym gronie państw
członkowskich najskuteczniej wykorzystujących fundusze UE.
FUNDUSZE UNIJNE
Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Informujemy, Ŝe Kancelaria razem ze współpracującymi firmami informatycznymi opracowała model
projektu obejmujący wdroŜenie informatycznych systemów obejmujących kooperację typu B2B.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bezpośrednich informacji o przedsięwzięciu, które moŜe
zostać dofinansowane nawet w wysokości 70% i aŜ do 2 mln PLN. NajbliŜszy konkurs zostanie
uruchomiony 5 października 2009 r. Wnioski naleŜy składać do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Zapraszamy do współpracy:
•
•

Inwestorów publicznych, w tym miasta i gminy, zainteresowane promocją swojej oferty
inwestycyjnej na stronach Kancelarii, w tym w szczególności poszukujących partnerów
do realizacji projektów metodą partnerstwa publiczno-prywatnego
Inwestorów prywatnych – krajowych i zagranicznych – zainteresowanych realizacją projektów
publicznych w następujących obszarach: budowa parkingów podziemnych, obiekty handlowe,
infrastruktura sportowo-rekreacyjna, budownictwo komunalne.

Zgłoszenia i kontakt: r.cieslak@kdg.waw.pl
FINANSOWANIE INWESTYCJI
Jak podało Money.pl Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt nowelizacji ustaw o gospodarce
komunalnej i samorządzie, co umoŜliwi udzielanie przez samorządy poŜyczek i kredytów dla małych
i średnich firm. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wielu przedsiębiorców w ostatnich miesiącach ma problem
z pozyskaniem finansowania na działalność obrotową, a jeszcze większy problem z pozyskaniem
kredytu inwestycyjnego długoterminowego moŜe to być realna pomoc przedsiębiorcom. JuŜ od kilku
lat samorządy angaŜowały się w działania wspierające przedsiębiorczość. Przykładem moŜe być
działalność Mazowieckiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., którego udziałowcami są m.in.
Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Mszczonów, Miasto Sokołów Podlaski. Spółka ta współpracuje z
9 bankami (w tym m.in. z BGK, Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie), które udzielają kredytów
zabezpieczonych poręczeniem wyŜej wymienionej instytucji. Z doświadczenia Kancelarii wynika,
Ŝe jest to dobre rozwiązanie, obsługujemy wielu klientów, którzy korzystali z poręczeń tego typu firm
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i często okazywało się, Ŝe była to jedyna moŜliwość pozyskania
finansowania bankowego. Szkoda tylko, Ŝe banki prowadzą zbyt skromne kampanie informujące
o takich moŜliwościach

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie pozyskania kredytu bankowego. Kancelaria
współpracuje z bankami, które mają podpisane umowy z funduszami poręczeniowymi.
Zgłoszenia i kontakt: j.rekawek@kdg.waw.pl, 0-501-333-133

