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S¹ przeciwni przywilejom

To zas³uga przedsiêbiorców!

Inwestuj w za³ogê, a zyskasz

Ponad 90 procent przedsiêbiorców popiera likwidacjê uprzywilejowanych emerytur - wynika
z sonda¿u internetowego, przeprowadzonego
przez Business Centre Club wśród cz³onków
tej organizacji.
(AW)

Umiejêtnośæ dostosowania siê przedsiêbiorców do sytuacji rynkowej oraz - w ograniczonym zakresie - dzia³ania rz¹du pozwoli³y
wzmocniæ trend wzrostowy PKB w 2010 roku
- uwa¿a Krajowa Izba Gospodarcza.
(AW)

Warto dbaæ o za³ogê - np. pomagaæ w podnoszeniu kwalifikacji i tworzyæ przyzak³adowe
przedszkola. Ka¿da zainwestowana w pracownika z³otówka przynosi ok. 1,50 z³ zysku
- przypominaj¹ Pracodawcy RP.
(AW)

PIENI¥DZE W regionie dzia³a kilka funduszy po¿yczkowych oraz porêczeniowych. Pomagaj¹ przedsiêbiorcom...

Gdy bank nie chce daæ kredytu
Rusza nowy fundusz,
który bêdzie wspiera³
firmy w województwie
kujawsko-pomorskim.
Na jego dzia³anie
przeznaczono prawie
40 mln z³. Na pocz¹tek!
- Dotychczas sami przekazywaliśmy unijne pieni¹dze funduszom porêczeniowym i po¿yczkowym w regionie - mówi
Waldemar Pankowski, kierownik
Biura Komunikacji i Informacji
Funduszy Unijnych w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. - Teraz chcemy dodatkowo
wspieraæ takie instytucje za pośrednictwem Funduszu Powierniczego Jeremie.
Powsta³ on z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Stawiaj¹ na innowacje
- Jeremie ma ograniczyæ rolê
urzêdników - dodaje Waldemar
Pankowski. T³umaczy: - Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Unii
Europejskiej zasadami wybraliśmy menad¿era funduszu. Zosta³ nim Kujawsko-Pomorski
Fundusz Po¿yczkowy.
Kilka dni temu strony podpisa³y umowê. Co dalej?
- Menad¿er rozpozna rynek
- podaje Pankowski. - Musi ustaliæ, którym funduszom po¿yczkowym lub porêczeniowym przydadz¹ siê unijne środki. Mo¿e te¿
uznaæ, ¿e takie wsparcie dobrze
wykorzysta któryś z dzia³aj¹cych
na regionalnych uczelniach aka-

FOT. AGNIESZKA WIRKUS

Prawie 40 mln z³ unijnych funduszy zostanie przeznaczonych na pomoc przedsiêbiorcom w regionie

demickich inkubatorów przedsiêbiorczości.
Pomagaj¹ one m³odym ludziom rozkrêciæ w³asny biznes,
ograniczaj¹c zwi¹zane z tym
wydatki.
Pankowski dodaje: - Chcielibyśmy, aby oko³o 40 mln z³ - które
przeka¿emy menad¿erowi Jeremie
na pocz¹tek jego dzia³alności by³y przeznaczone na wsparcie
przede wszystkim innowacyjnych
przedsiêwziêæ. Mo¿e byæ to tak¿e dzia³alnośæ firm z akademickich inkubatorów lub biznesy
m³odych naukowców.
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Po¿yczaj¹ i porêczaj¹
Dopóki Jeremie nie zacznie
dzia³aæ w Kujawsko-Pomorskiem, pe³n¹ par¹, przedsiêbiorcy i tak mog¹ korzystaæ z pomocy funduszy porêczeniowych
i po¿yczkowych. Ostatnio
urzêdnicy przekazali dziesiêciu
takim instytucjom ³¹cznie ponad 131 mln z³ dofinansowania
z UE.
- Fundusze nie bior¹
pod uwagê tylko tego jaki kapita³ ma firma i jak d³ugo dzia³a
na rynku. Oceniaj¹ równie¿ jej

perspektywy rozwoju - wyjaśnia
Waldemar Pankowski. - Dziêki
takiemu podejściu przedsiêbiorcy, którym banki odmówi³y
kredytów, nie odchodz¹ z kwitkiem z funduszu po¿yczkowego.
Albo mog¹ liczyæ na pomoc
funduszu porêczeniowego, gdy
staraj¹ siê o po¿yczkê z banku.

Mo¿na zadzwoniæ lub
porozmawiaæ osobiście
Fundusze po¿yczkowe w województwie kujawsko-pomorskim:

 Kujawsko-Pomorski Fundusz Po¿yczkowy - ul. W³oc³awska 167, 87-100 Toruñ, tel. 56 622
71 62, www.pozyczki.kujawskopomorskie.pl
 Subregionalny Fundusz Po¿yczkowy „Kujawiak” - Biuro Regionalne, ul. Rumiñskiego 6 p. 34,
85-030 Bydgoszcz, tel. 52 320 91
06, www.pfp.com.pl
 Polskie Towarzystwa Ekonomiczne oddzia³ w Bydgoszczy
Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczości w Inowroc³awiu - ul. Poznañska 185, 88-100 Inowroc³aw, tel. 52 357 56 79,
www.pte.bydgoszcz.pl
Fundusze porêczeniowe w regionie:
 Kujawsko-Pomorski Fundusz Porêczeñ Kredytowych - ul.
Szosa Che³miñska 26, 87-100
Toruñ, tel. 56 622 80 61 wew. 22,
www. fp k. ku j aws ko - p o m o rskie.pl
 Bydgoski Fundusz Porêczeñ Kredytowych - ul. Gdañska
32, 85 - 006 Bydgoszcz, tel. 52
320 93 84, www.bfpk.bydgoszcz.pl
 Grudzi¹dzkie Porêczenia
Kredytowe - ul. Sienkiewicza 22,
86-300 Grudzi¹dz, tel. 56 461 23
77, www.gpk.grudziadz.pl
 Kujawskie Porêczenia Kredytowe - ul. ¯abia 6, 87-800
W³oc³awek, tel. 54 231 00 85 w.
137, poreczenia@kdbs.com.pl
 Toruñski Fundusz Porêczeñ
Kredytowych - ul. Wa³y Gen. Sikorskiego 12/1, 87-100 Toruñ,
tel. 56 611 86 97, 56 611 86 95,
www.tfpk.torun.pl
 Fundusz Porêczeñ Kredytowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy P³u¿nica - 87-214
P³u¿nica 64, tel. 56 687 39 09,
www.trgp.org.pl

RYWALIZACJA

Nagrodzili
innowacyjnych
Blisko 30 przedsiêbiorstw,
samorz¹dów, organizacji
pozarz¹dowych i innych
instytucji zosta³o
nagrodzonych podczas
trzeciej edycji konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju.
Konkurs zorganizowa³a Fundacja Innowacji i Rozwoju, aby
promowaæ przedsiêwziêcia i inicjatywy o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym.
Rywalizacja odbywa³a siê
w dwóch etapach - regionalnym
i ogólnopolskim.
Krótko przed świêtami fundacja og³osi³a ostateczne wyniki. W ró¿nych kategoriach
i podkategoriach wyró¿ni³a
w sumie 28 uczestników trzeciej
edycji konkursu.
Wśród
laureatów
s¹:
mikrofirmy, ma³e, średnie i du¿e
przedsiêbiorstwa, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie,
stowarzyszenia i fundacje oraz
inne instytucje.
Zosta³y one nagrodzone takimi tytu³ami jak innowacyjna:
firma, produkt, us³uga, gmina,
organizacja i projekt unijny
oraz dynamicznie rozwijaj¹ca
siê firma.
Szczegó³owe
informacje
o konkursie mo¿na znaleźæ
na
stronie
internetowej
www.liderzyinnowacji.pl.
(AW)
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W naszym serwisie znajduje
siê dok³adna lista laureatów
trzeciej edycji konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju.

(AW)
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