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Finansowego wsparcia przedsiębiorstwa potrzebują przede wszystkim na początku biznesowej drogi. Ale też 

na tym etapie najtrudniej jest im uzyskać kredyt na komercyjnym rynku. Z myślą o firmach znajdujących się  

w takiej sytuacji Unia Europejska wprowadziła kilka inicjatyw wspierających m.in. program Jeremie.  

O szczegółach i oczekiwaniach przedsiębiorców wobec tego rodzaju instrumentów dyskutowano podczas 

kolejnego spotkania networkingowego Stołecznego Forum Przedsiębiorczości. 

W środę 5 lutego 2014 r. blisko 25 przedsiębiorców wzięło udział w kolejnym wydarzeniu organizowanym  

w ramach Wilanowskiego SFoP - cyklicznych warsztatach towarzysko-biznesowych dla przedsiębiorców  

z Wilanowa oraz gości z pozostałych dzielnic Warszawy. Aby umożliwić dotarcie uczestnikom, którzy na co 

dzień pracują w godzinach popołudniowych, tym razem spotkanie rozpoczęło się dość nietypowo, bo  

o godzinie 10. Wprowadzenia właścicieli firm, którzy po raz pierwszy brali udział w projekcie dokonał dr Jan 

Dąbrowski z Akademii Leona Koźmińskiego – ekspert merytoryczny SFoP: „Celem jest zawieranie  

i podtrzymywanie nowych znajomości. Robienie tego w sposób luźny i oderwany od trudów dnia codziennego 

sposób daje szereg wymiernych korzyści uczestnikom i sprawia, że pozyskane w ten sposób kontakty są 

trwalsze. Dodatkowo promowana jest lokalną przedsiębiorczość, a ludzie są zachęcani do wspólnego działania, 

co przekłada się na zwiększanie przychodów dzielnicy” - objaśniał. 

Po wstępie przyszedł czas na fazę networkingową, podczas której uczestnicy mieli okazję do rozmowy, 

poznania się, wymiany doświadczeń i kontaktów.  Kilka, następujących po sobie wystąpień umożliwiło 

przybyłym przedstawienie siebie oraz zaprezentowanie swoich profesji. Jak zawsze można było poznać nowych 

reprezentantów interesujących zawodów, w tym m.in. opiekuna psów, malarza czy synoptyka. Następnie 

proces sieciowania został wzmocniony podczas nieoficjalnych rozmów, w trakcie i krótko po zakończeniu 

formalnej części. 

Drugą część spotkania stanowił warsztat tematyczny dotyczący zagadnienia pt. „Mechanizmy finansowania 

zwrotnego inwestycji dedykowane mazowieckim przedsiębiorcom” przeprowadzony przez  

Panią Martę Śmigielską-Dasiewicz z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W swoim wystąpieniu  

Pani Marta przedstawiła zgromadzonym uczestnikom, potencjalne źródła finansowania zwrotnego  z jakich 

będą mogli skorzystać także w nowej perspektywie finansowej UE. „Udzielanie funduszy dotacyjnych powoli 

będzie wygaszane. Zamiast tego Unia zaoferuje przedsiębiorcom łatwo dostępne pożyczki na rozwój. Nacisk 

będzie położony na projekty innowacyjne w skali globalnej” – wyjaśniała. Następnie dokonała przeglądu kilku 

inicjatyw, które stanowią wsparcie dla mazowieckich przedsiębiorstw. Uczestników szczególnie zaciekawiła 

Inicjatywa Jeremie. „Przedsiębiorca, który stara się o pożyczkę, może dostać z funduszu pożyczkowego lub 

banku do 500 tys. zł. Okres finansowania wynosi maksymalnie 60 miesięcy, a oprocentowanie — już od 2 proc. 

rocznie. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na przedsięwzięcia zakładające budowę, rozbudowę lub 

rozszerzanie działalności gospodarczej” – tłumaczyła Prelegentka. Prezentacja wzbudziła sporo emocji  

i zainteresowania. W jej trakcie uczestnicy zadawali wiele szczegółowych pytań, na które Pani Marta cierpliwie 

odpowiadała, dając popis bardzo dobrego przygotowania i dużej wiedzy merytorycznej.  

Wszystkich przedsiębiorców MŚP chcących w pełni wykorzystać własny potencjał biznesowy zapraszamy  

do udziału w przyszłych warsztatach networkingowych.  Kolejne spotkanie, w ramach projektu SFoP  

w Wilanowie odbędzie się 12 marca o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Obiektu Sportowego przy Zespole 

Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego.  


