12 MAJA 2022
GODZINA 10:00
SHERATON GRAND WARSAW,
BOLESŁAWA PRUSA 2

Warunki uczestnictwa w konferencji „ Finanse dla rozwoju”
I. Organizatorzy, miejsce i termin konferencji
1.
2.

Konferencja ,,Finanse dla rozwoju”, zwana dalej konferencją, odbędzie się 12.05.2022 r. (czwartek) w salach B, C, D hotelu
Sheraton Grand Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2 w Warszawie.
Organizatorem konferencji jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

II. Program konferencji
10:00 - 10:30 - Rejestracja / Przerwa kawowa
10:35 - 10:40 – Powitanie
Dotacje unijne
10:40 – 11:05 – Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027 – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki szansą dla polskich przedsiębiorców
11:05 – 11:30 – Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotacje unijne? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas aplikowania
o wsparcie oraz jakich błędów unikać? Jak efektywnie rozliczać otrzymane wsparcie i prowadzić sprawozdawczość
projektów?
11:30 – 11:55 – PARP Twoim partnerem w biznesie. Oferta wsparcia dla MŚP
11:55 – 12:15 – Pożyczka inwestycyjna i obrotowa oraz antyinflacyjna z gwarancją EFG dla sektora MSP oraz inne instrumenty
finansowania działalności dla MSP jak leasing maszyn i urządzeń, faktoring, wsparcie eksportera
12:15 – 12:25 – Przerwa kawowa
Narzędzia wspierające rozwój firm
12:25 – 12:45 – Programy Flotowe PKN ORLEN – jak pomagają w prowadzeniu biznesu, korzyści i możliwości
12:45 – 13:15 – Allegro Biznes - nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorców. Jak efektywnie wykorzystywać platformę eCommerce
do sprzedaży i zakupów B2B
13:15 – 13:30 – PFR: Ekosystem dla rozwoju - Prezentacja instrumentów inwestycyjnych oraz doradczych oferowanych przez Polski
Fundusz Rozwoju, kierowanych do przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju
13:30 – 14:30 – Lunch
14:30 – 15:10 - Debata - Jak finansują się polskie firmy?
15:10 – 15:30 – O turkusowym systemie zarządzania w budowaniu firmy oraz pozyskiwaniu środków na rozwój poprzez budowanie
społeczności i zaufania inwestorów
Relokacja biznesów spoza UE oraz warunki prowadzenia firm w Polsce
15:30 – 15:55 – Relokacja biznesu z Ukrainy i Białorusi do Polski. Wsparcie stałe i tymczasowe przy przenoszeniu działalności do
Polski. Wyszukiwanie terenów pod inwestycje, magazyny i inne lokalizacje, gdzie firmy mogą przenieść swoją
działalność. Pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z podwykonawcami z danych sektorów oraz w
pozyskiwaniu surowców i komponentów do produkcji
15:55 – 16:20 - Kwestie prawne związane z przeniesieniem lub założeniem działalności w Polsce
16:20 – 16:30 - Ecosystem startapowy w Polsce pod kontem Faunderów ze wschodu: Jak pozyskać kapitał oraz wsparcie?
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Panele prowadzone są w języku polskim z tłumaczeniami symultanicznymi na język ukraiński oraz rosyjski.

III. Uczestnictwo w Konferencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczestnicy konferencji są zapraszani przez organizatora.
Liczba uczestników jest ograniczona.
Udział w konferencji jest bezpłatny dla potwierdzonych uczestników.
Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu, przełożeniu lub zmianie formuły wydarzenia.
W trakcie konferencji będą miały miejsce: przerwa kawowa oraz lunch, które są bezpłatne dla uczestników konferencji.
W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie
dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień oraz wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w działaniach
promocyjnych, w tym w social mediach oraz na portalach internetowych organizatorów.

