Програма конференції
"Можливості співпраці з Європейськими інвестиційними фондами "
Час проведення:
29-30 травня 2014 року.
Місце проведення: Конференц-зал Ратуші (приміщення міської ради) міста Жешува, пл. Ринок, 1.
Організатори:
Мерія м. Жешува, "Octogroup" Sp. z о.о.
Співорганізатори: Почесне Консульство України в м. Жешув, Уряд Підкарпатського воєводства.
Патронат:
Посольство України в Республіці Польща, Промислово-торгова палата
м. Жешува.
—тшт

Основною метою проведення конференції є надання можливості підприємцям, власникам та
керівникам підприємств, топ-менеджерам з України отримати інформацію про можливості
співпраці з Європейськими державними фондами, інвестиційними фондами, лізинговими
компаніями, банками для залучення фінансових ресурсів на довгострокові інвестиційні проекти,
модернізацію виробництва, купівлю основних фондів та обладнання.
Зустріч представників бізнесу та влади з України із такими ж представниками з польської
сторони надасть можливість налагодити ділові контакти, поділитися інформацією про власні
підприємства та можливості співпраці, як на території Польщі так і в Україні.
Дрес-код: Діловий костюм.
Перший день
29 травня 2014 року
00:00
03:30
08:00-08:30
08:30-09:30

Виїзд з Івано-Франківська (за Київським часом)
ЖД Вокзал Львів (за Київським часом)
Поселення в готелі(за Варшавським часом)
Сніданок (за Варшавським часом)

10:30 Відкриття конференції:
Привітальне слово:
Президент м. Жешув Тадеуш Ференц
Представник Посольства України в республіці Польща
Представники Обласних Державних Адміністрацій
Представники мерій українських міст
Представник Маршалка Підкарпатського воєводства
11:00 Презентація м. Жешув
Виступ представника банку BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Програма кредитування з спеціального фонду для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні,
ініціатива Президента Польщі Броніслава Коморовського. Умови кредитування, вимоги до
позичальників, терміни розгляду кредитних справ. Можливість кредитування українських
підприємств в польських банках.
Виступ представника уряду Підкарпатського воєводства (лектор уточнюється)
Структура Європейських фондів. Доступ до фінансування та інвестиційних ресурсів.
Виступ представника інвестиційного фонду TAXCARE
Інвестиційна діяльність з пошуку та реалізації проектів на ринках Східної Європи в тому числі в
Україні. Можливості інвестування чи створення підприємств з нуля в Україні. Програми
кредитування, лізингу та підтримки бізнесу в Україні. Умови та методи співпраці з фондом.
13:00 Coffee-break. Неформальне спілкування.

13:30 Виступ представника уряду м. Жешува
Співпраця уряду міста Жешува з бізнесом. Регіональні програми підтримки бізнесу і інвестицій.
Спеціальна економічна зона Rzeszow-Dworzysko.
Голова Izba Przemyslowo-Handlowa w Rzeszowie Мєчислав Лаґовскі (Mieczylsaw
Lagowski)
Спільні проекти українсько-польських підприємств в Підкарпатському воєводстві. Залучення
українських підприємств до участі у різноманітних проектах.
Виступ представника лізингової компанії
Міжнародний лізинг, перспективи лізингу Польща-Україна. Міжнародний лізинг, як один з
інвестиційних каналів для придбання основних засобів та модернізації виробництва.
Голова "Certus" Sp. z о. о. Яромір Райзер (Jaromir Rajzer)
Інвестування в житлову та комерційну нерухомість в Республіці Польща. Купівля та продаж
нерухомості іноземцям.
Запитання - відповіді на тему конференції
Вільний час
Вечеря. Неформальне спілкування
22.00 Розширена шоу-програма Мультимедійного Фонтану в центрі м.Жешув, найкращого в
Східній Європі

Другий день
29 травня 2014 року

08:30-09:30 Сніданок
10:30-13:30 Екскурсія в Замок Любомирських у м. Ланцуті - один з найбільш значних палацовопаркових ансамблів на території Польщі
14:00-15:00 Екскурсія підземною туристичною трасою «Жешовські підвали», яка знаходиться під
площею Ринок, і є однією з найвідоміших культурно-історичних пам'яток міста.
15:00-20:00 Вільний час.
20:00 Виїзд в Україну.
Додатково:
15:00- 16:00 Зустріч президента м. Жешува, Віце-президента м. Жешува, Маршалека
Підкарпатського воєводства з Представником Посольства України в Республіці Польща,
Почесним консулом України в м. Жешув, керівниками делегацій від ОДА(голова або
профільний заступник), представниками мерій міст (голова або заступник), організаторами
конференції.

