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28.03.2011 – spotkanie informacyjne „Inicjatywa JER EMIE – wsparcie rozwoju wielkopolskich 
przedsi ębiorstw” 

 
        28 marca 20011r.  w Starostwie Powiatowym w W ągrowcu  odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne 

pt. „Inicjatywa JEREMIE – wsparcie rozwoju wielkopolskich przedsi ębiorstw”.  Inicjatorem spotkania był 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w W ągrowcu. Do współorganizacji przedsięwzięcia został 

zaproszony także Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Spotkanie było adresowane do wszystkich podmiotów gospodarczych zainteresowanych pozyskaniem 

środków na rozwój działalności jak i dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jego głównym celem 

było przedstawienie możliwości jakie oferuje inicjatywa JEREMIE  m.in. dostarczenie kapitału dla przedsiębiorstw 

w postaci po życzek oraz por ęczeń, tym podmiotom, które: nie maj ą dost ępu do  bankowych linii 

kredytowych,  rozpoczynaj ą działalno ść (w tym również absolwenci), nie posiadaj ą historii kredytowej  oraz 

zabezpiecze ń o wystarczaj ącej warto ści.  

Uczestników spotkania powitał Pan Tomasz Kranc  – Wicestarosta W ągrowiecki , pracownik Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w W ągrowcu – Beata Ślesińska przedstawiła informacje o 

działalności Punktu, Pan Romuald Fabisiak - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował 

ogólne informacje na temat wdrażania inicjatywy w województwie wielkopolskim oraz podstawowych warunków 

ubiegania się o wsparcie w ramach JEREMIE. Przedstawiciele funduszy udzielających pożyczek i poręczeń na 

terenie województwa wielkopolskiego (Pan Dariusz Sobolewski – Polska Fundacja Przedsi ębiorczo ści, Pan 

Bartosz Przybylski – Wielkopolska Agencja Rozwoju Prz edsiębiorczo ści oraz Pan Krzysztof Dalikowski – 

Poznański Fundusz Por ęczeń Kredytowych), wskazywali w trakcie swoich wystąpień na praktyczne aspekty 

ubiegania się  o pożyczkę/poręczenie oferowanych przez reprezentowany przez nich Fundusz. 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaproszonym gościom, a w szczególności licznie 

przybyłym przedsiębiorcom za udział w spotkaniu. Wszystkie osoby zainteresowane pożyczkami oraz 

poręczeniami oferowanymi w ramach inicjatywy JEREMIE, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu. 

 

 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  

Starostwo Powiatowe w W ągrowcu 

Pokój 101, I pi ętro 

Tel. 67 26 80 508 

Email: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl , wagrowiec.fe@wielkopolskie.pl   
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