
 
  

Hiszpańska Konfederacja Organizacji Przedsiębiorców CEOE, Polsko – Hiszpańska Izba 

Gospodarcza i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie 

 oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Crido Taxand i Bank Zachodni WBK Grupa 

Santander 

zapraszają na seminarium 

 
 

Polska, największy beneficjent funduszy Unii Europejskiej. 
Jak na tym skorzystać? 

 

 

DATA: 26 listopada 2015 r., w godzinach 09.30 - 12.00 (rejestracja na seminarium od 

godziny 09.00) 
 

MIEJSCE: CEOE, Diego de León, 50 
 

JĘZYK: hiszpański i polski (tłumaczenie symultaniczne) 
 

WSTĘP: wolny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
 

PROGRAM: 
 

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników 
 

9:30 – 9:40 Powitanie / otwarcie seminarium 
 

 Mirosław Węglarczyk, Pierwszy Radca - Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Madrycie 

 CEOE, osoba do potwierdzenia 
 Stefan Bekir Assanowicz, Prezes Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 

 

9:40 – 10:00 Wykorzystanie funduszy unijnych przyznanych Polsce w perspektywie 2014 – 2020  
 

 Podstawowe informacje dotyczące funduszy unijnych przyznanych Polsce w perspektywie 

2014 – 2020 

 Zasady wydatkowania funduszy oraz przepisy dotyczące wnioskujących o środki europejskie 

 Fundusze unijne i inne instrumenty wsparcia skierowane do podmiotów publicznych oraz 

bezpośrednio do przedsiębiorców (dotacje, pożyczki, pożyczki z umorzeniem, zwolnienia 

podatkowe) 

 Jak ubiegać się o wsparcie? – informacje praktyczne  

Michał Gwizda, Partner, Crido Taxand sp. z o.o. 



 
  

10:00 – 10:20 Wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie Województwa Mazowieckiego. 
Perspektywa 2014 – 2020 – planowane inwestycje 
 

 Główne obszary wykorzystywania funduszy UE na lata 2014-2020 przez Województwo 

Mazowieckie 

 Planowany harmonogram działań 

 Preferowane typy  projektów i  główne czynniki sukcesu 

 Dotychczasowe przykłady realizacji projektów przez sektor publiczny i prywatny  

Mariusz Frankowski, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Funduszy Unijnych 
 

10:20 – 10:40 Jak z sukcesem uczestniczyć w realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy 
unijnych? – perspektywa przedsiębiorcy 
 

 Inwestycje realizowane w perspektywie 2007 – 2013 – lessons learned 

 PPP hybrydowe, czyli PPP z udziałem funduszy unijnych 

 Planowane zmiany w prawie zamówień publicznych a realizacja inwestycji w perspektywie 

2014-2020 

 Przedsiębiorca jako beneficjent funduszy unijnych lub innych instrumentów wsparcia – z 

czym to się wiąże? 

 Problem korekt finansowych 

Katarzyna Kuźma, Partner, Domański Zakrzewski Palinka sp. k. 
 

10:40 – 10:55 Przerwa kawowa 
 

11:00 – 11:20 Szanse biznesowe w sektorach kolejowym, drogowym, energetycznym, ochrony 
środowiska oraz smart city 
 

 Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 - z perspektywą do roku 2020 

 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

 Planowane inwestycje w sektorze energetycznym 

 Planowane inwestycje w sektorze ochrony środowiska 

 Rozwój sektora smart city  

Stefan Bekir Assanowicz, Prezes Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 
 

11:20 – 11:40 Case study  
 

Jaime Poves, Director de Desarrollo Europa Central y del Este, Gestamp Eólica, S.L., firmy która 
realizowała w Polsce projekt finansowany ze środków publicznych  
 

11:40 – 12:00 Pytania, dyskusja, zamknięcie seminarium 


