
Zaproszenie

Szanowni Panstwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego, Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego, Towarzystwo Inwestycji
Spoleczno-Ekonomicznych realizujacy na terenie województwa pomorskiego

projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

serdecznie zapraszaja na spotkanie dla przedsiebiorców

Pomorze Przyszlosci – pozyczka na innowacje dla  pomorskich przedsiebiorstw.

Spotkanie dedykowane jest przedsiebiorcom, którzy poszukuja alternatywnych zródel finansowania swojej
dzialalnosci. Wsparcie w formie „Pozyczki na innowacje” uruchomione zostalo w celu finansowania rozwoju
przedsiebiorstw, realizowanego w oparciu o dzialalnosc badawczo-rozwojowa. Pozyczki na innowacje beda

kierowane wylacznie na inwestycje na wczesnych etapach gotowosci technologicznej, wpisujace sie w obszary
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy 25 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00

do Europejskiego Centrum Solidarnosci (plac Solidarnosci 1, Gdansk), sala nr 5.

 AGENDA spotkania:

 12.00                  Otwarcie – Mieczyslaw Struk, Marszalek Województwa Pomorskiego,

   Przemyslaw Cieszynski, Czlonek Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego

 12.15 – 12.30  Wprowadzenie – Marcin Nowicki

 12.30 – 13.00  Panel dyskusyjny „Innowacyjnosc w firmie”  

 13.00 – 13.15  „Pomorze – kierunek: innowacyjnosc – kilka slów o Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza
- Karolina Lipinska, zastepca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, UM WP

 13.15 – 13.45  „Pozyczka Pomorze Przyszlosci – instrument finansowy dla innowacyjnych firm z Pomorza”    
- Joanna Wardzinska, wiceprezes Zarzadu TISE S.A. i Cezary Górka, Dyrektor Dzialu Pozyczek
dla MSP - TISE S.A.

 13.45 – 14.00  Rozmowy B2B

 14.00 Lunch

Udzial w spotkaniu jest bezplatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnosc zgloszen.

Potwierdzenie uczestnictwa do 22 stycznia 2018 r. prosze kierowac na adres edyta.zak@bgk.pl

Moderator spotkania  - Marcin Nowicki

W przypadku osób z niepelnosprawnosciami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umozliwi to
przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawna obsluge spotkania.

Ta wiadomosc zawiera informacje chronione i jest przeznaczona wylacznie dla wymienionej osoby. Jesli nie jestes wymienionym adresatem tej
wiadomosci, nie powinienes jej rozpowszechniac, rozsylac ani kopiowac. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za posrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomylkowym otrzymaniu tej wiadomosci i usuniecie jej z komputera. Jesli nie jestes zamierzonym odbiorca tej wiadomosci,
informujemy, ze jej wykorzystanie, ujawnianie, kopiowanie, przesylanie lub podejmowanie jakichkolwiek dzialan jest zabronione i moze byc objete
sankcjami przewidzianymi prawem.


