
 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

  

organizatorzy 

zapraszają na seminarium pt. 

 

Oferta dla instytucji mikrofinansowych  

w programie EaSI 2014-2020 

Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 

7 maja 2015 r., godz. 11:00-13:00 

 
Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferują szereg 

instrumentów dla instytucji udzielających mikrofinansowania – tzn. kredytów bądź 

pożyczek do 25 tys. euro, przeznaczonych na działalność generującą dochód 

pożyczkobiorców. Do instrumentów Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EU Programme for Employment and Social Innovation - "EaSI") na lata 

2014-2020 zaliczają się m.in.: 

 instrumenty podziału ryzyka: gwarancje i regwarancje portfelowe 

zabezpieczające mikropożyczki; 

 finansowanie pożyczkowe i kapitałowe dla instytucji mikrofinansowych; 

 dotacje na zwiększenie potencjału instytucjonalnego instytucji 

mikrofinansowych; 

 bezpłatna pomoc techniczna dla instytucji mikrofinansowych. 

Podczas warsztatu omówione zostaną instrumenty programu EaSI, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualnego konkursu dotyczącego bezpłatnej pomocy technicznej. 

Pomoc techniczna oferowana wybranym instytucjom mikrofinansującym obejmuje: 

analizę procesów wewnętrznych, wskazanie możliwości ich poprawy oraz 

przeprowadzenie szkoleń służących wprowadzeniu proponowanych zmian. Z pomocy 

mogą skorzystać zarówno fundusze pożyczkowe, instytucje pozabankowe, jak i banki 

oferujące mikropożyczki.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

Liczba miejsc ograniczona, rejestracja wg kolejności zgłoszenia: programy@zbp.pl 

Informacje szczegółowe: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/#zaproszenia 

 

Patronaty i współpraca: 
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PROGRAM  
 

 

10.30:  Recepcja 

 

11:00   Powitanie i wystąpienia: 

 Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 

ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 

 Marek MIKA, Prezes Zarządu Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych 

 

11:15: Założenia Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI: 

Marcin JAWOREK, Członek Komitetu Programowego Programu EaSI 2014-2020, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

11:30: Konkurs dot. bezpłatnej pomocy technicznej dla instytucji mikrofinansowych: 

Michał GORZELAK, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych,  

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 

 

12:00:  Instrumenty finansowe w Programie EaSI: 

Michał GORZELAK, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych,  

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 

 

12:30:  Sesja pytań i odpowiedzi 

 

13:00:  Lunch i indywidualne spotkania z ekspertami 

 

 

 

 

 

Wydarzenie zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów 

UE, działający na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach rządowego programu wieloletniego ws. 

udziału Polski w programie COSME oraz w instrumentach finansowych programów UE. 

 
 


