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Marszałek Województwa Pomorskiego  
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego  

JEREMIE Województwa Pomorskiego, realizujący na terenie województwa 
pomorskiego inicjatywę JEREMIE

serdecznie zapraszają na spotkanie

„Giełda produktów finansowych - JEREMIE jako atrakcyjna forma 
finansowania pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw  

w ramach środków unijnych”,

które odbędzie się 18 września 2013 roku w godz. 11.00 - 14.30  
w Hotelu Haffner w Sopocie, 

 ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot, sala Trójmiejska.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują 
alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Konferencję otworzą  

uroczyście Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Wiceprezes 
Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Spotkanie poprowadzi Piotr Świąc – dziennikarz TVP Gdańsk.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest na 
stronie www.jeremie.com.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać  
pod numerem tel. 22 599 81 07,

email: katarzyna.borowiecka@bgk.com.pl oraz na stronie www.jeremie.com.pl
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godzina tematgodzina temat

11.00 - 11.30 Rejestracja gości, powitalna kawa

11.30 - 11.40  Uroczyste otwarcie
                           Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
 Jarosław Bełdowski– Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 

11.40 - 12.20 Wprowadzenie
 Prof. nauk ekonomicznych Dariusz Rosati – polski ekonomista i polityk,  
 minister spraw zagranicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej, poseł  
 do Parlamentu Europejskiego, „Budżet UE a rozwój sektora MŚP” (20 min.). 
 dr Jacek Adamski – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, 
 „Perspektywa gospodarcza dla biznesu.” (20 min.).

12.20 - 12.50 „Jak pozyskać środki finansowe na rozwój biznesu? Instrumenty  
 zwrotne dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE” – panel 
 dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, 
 Konfederacji Lewiatan oraz pośredników finansowych.

12.50 - 13.15   „Rozwinąłem firmę dzięki środkom unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE”  
 – panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, którzy skorzystali ze  
 zwrotnych instrumentów.

13.15 - 14.30  Rozmowy B2B – stoliki eksperckie pośredników finansowych

 
14.30  Lunch
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