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Temat konferencji 
W ślad za pierwszą europejską konferencją dotyczącą instrumentów 

finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) zorganizowaną w Dublinie w dniach 23-24 

czerwca 2015 roku i czterema makroregionalnymi seminariami fi-compass 

w Wiedniu (1 października 2015 roku), Rydze (29 października 2015 roku), 

Madrycie (31 maja 2016 roku) i Rzymie (13 czerwca 2016 roku), DG AGRI, 

wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (fi-compass), organizuje piąte 

już makroregionalne spotkanie poświęcone instrumentom finansowym w 

ramach EFRROW. W trakcie tej konferencji uczestnicy będą mogli pogłębić 

swoją wiedzę, jak instrumenty finansowe mogą pomóc osiągać cele EFRROW, 

a także posłuchać o dotychczasowych doświadczeniach z tymi instrumentami, 

miedzy innymi również w rolnictwie i agrobiznesie. Inwestorzy, przedstawiciele 

sektora bankowego i instytucje zarządzające przedstawią konkretne przykłady 

wdrażania instrumentów finansowych w rolnictwie i na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich. Uczestnicy usłyszą również o doradztwie i innych formach 

wsparcia we wdrażaniu tych instrumentów oferowanego przez fi-compass, 

Komisję Europejską i Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Koszt
Rejestracja jest bezpłatna. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i 
zakwaterowania we własnym zakresie. W przypadku nieprzewidzianych 
okoliczności, takich jak działanie siły wyższej lub niska liczba 
uczestników, konferencja może zostać przełożona na inny termin lub 
odwołana. Zarejestrowani uczestnicy zostaną w tej sytuacji niezwłocznie 
powiadomieni drogą mailową. Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania 
lub utraconych godzin pracy nie jest możliwy.

Uczestnicy

Adresatami tego seminarium są:

• Przedstawiciele państw członkowskich i regionów UE zajmujący się 

rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

• Instytucje zarządzające EFRROW, instytucje zarządzające innymi 

Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (EFSI)

• Instytucje finansowe bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie, 

wdrażanie i promowanie instrumentów finansowych ustanowionych 

w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) EFRROW, 

jak również ich stowarzyszenia

• Związki rolników

• Organizacje leśników

• Anioły biznesu, stowarzyszenia biznesowe mające wśród swoich 

członków przedsiębiorców rolnych

• Instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów finansowych w 

ramach EFSI, itp.

Zapraszamy także:

• Instytucje zaangażowane we wdrażanie lub rozważające wdrożenie 

funduszu funduszy działające na poziomie lokalnym lub (makro)

regionalnym

• Pośredników finansowych takich jak banki czy wyspecjalizowane 

agencje

• Inwestorów kapitałowych

• Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, a także, w przypadku 

dostępności miejsc,

• Odbiorców ostatecznych i inne podmioty wspierające wdrażanie 

instrumentów finansowych.

Kliknij tu aby dokonać rejestracji 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zalecamy zainteresowanym 
osobom wczesną rejestrację. Osoby zarejestrowane, które ostatecznie 
nie będą mogły wziąć udziału w konferencji, prosimy o poinformowanie 
o tym organizatorów drogą mailową: fi-compass@eib.org. 

Miejsce
Hotel Sofitel Warsaw Victoria

Królewska 11

00-065 Warszawa

Polska

> Dojazd

Język
Tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na j. polski i z j. 

polskiego na j. angielski jest zapewnione dla uczestników i 

prelegentów.

Rejestracja
Termin rejestracji upływa w piątek, 21 października 2016.

Limit uczestników to 150 osób.

Cele konferencji

Konferencja zorganizowana jest w celu:

• Umożliwienia państwom członkowskim i instytucjom 

zarządzającym głębszego zaznajomienia się z zaletami, 

atrybutami i przydatnością instrumentów finansowych 

w osiąganiu celów PROW;

• Pogłębionej dyskusji na temat wyzwań technicznych 

instytucji zarządzających i państw członkowskich w 

trakcie projektowania i ustanowienia instrumentów 

finansowych; a także

• Przedstawienia zakresu wsparcia dostępnego w ramach 

fi-compass oraz ogólnie w ramach współpracy z Komisją 

Europejską i Grupą EBI.

https://www.fi-compass.eu/event/246/financial-instruments-sustainable-investment-agriculture-and-rural-development-dublin-2015-06
https://www.fi-compass.eu/event/823/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-vienna-1
https://www.fi-compass.eu/event/822/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-riga-29
https://www.fi-compass.eu/event/1995/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-madrid-31-may
https://www.fi-compass.eu/event/1994/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-rome-13-june-2016
https://www.fi-compass.eu/event/2289/macro-regional-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development
https://www.google.lu/maps/place/Sofitel+Victoria+Warszawa/@52.239956,21.0110663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc60ed113cc5:0x8ad8b0ef51dd4c5c!8m2!3d52.239956!4d21.013255
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Program konferencji
Warszawa, 24 października 2016 (poniedziałek)

Adres: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, Królewska 11, 00-065 Warszawa, Polska

Moderator: Cathy Smith, ekspertka fi-compass

08:30

Rozpoczęcie konferencji, rejestracja uczestników i poczęstunek kawą 

09:00

Powitania i wprowadzenia

Przemówienia powitalne i wprowadzające:

Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska

Dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

Luca Lazzaroli, Dyrektor Generalny, Europejski Bank Inwestycyjny

Hubert Cottogni, Wice-Dyrektor, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Sesja pytań i odpowiedzi

10:15

Rola banków w finansowaniu sektora rolnego i obszarów wiejskich 

w Polsce

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i 

Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich (ZBP)

Maciej Majewski, Dyrektor Departmentu Programow Publicznych i 

Innowacji, BGŻ BNP Paribas Polska S.A.

Hanna Gilicińska-Cieślak, Główny specjalista ds. Metodyk 

kredytowych, Departament Produktów Bankowych i Procedur, 

Biuro Produktów i Programów dla Firm i Rolnictwa, SGB Bank S.A.

Sesja pytań i odpowiedzi

11:15

Przerwa na kawę i networking

11:45

Deklaracje w zakresie polityki rolnej odnośnie przyszłości unijnego 

i polskiego rolnictwa i jego potrzeb inwestycyjnych

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny COPA – COGECA

Mirosław Borowski, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) 

Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła 

Mięsnego

Sesja pytań i odpowiedzi

12:30 

Przerwa obiadowa

14:00 

Wsparcie w ramach EFRROW dla rolnictwa i przedsiębiorstw 

wiejskich poprzez instrumenty finansowe 

Wsparcie w ramach EFRROW poprzez instrumenty finansowe – stan 

aktualny i propozycje nowych uproszczeń przepisów prawnych 

Nivelin Noev, Ekspert ds. Polityki Rolnej, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska

Ocena ex ante dla instrumentów finansowych w ramach EFRROW na 

rzecz rolnictwa

Bernd Schuh, Austriacki Institut Studiów Regionalnych i Planowania 

Przestrzennego (OIR)

Rola EBI i fi-compass we wspieraniu instrumentów finansowych w 

ramach EFRROW

Bruno Robino, Kierownik Działu fi-compass, Europejski Bank 

Inwestycyjny

Sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja panelowa 

14:50

Studia przypadków i doświadczenia

Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju gospodarki 

społecznej

Grzegorz Czerniawski, Ekspert, Zespół Finansowania Ekonomii 

Społecznej, Departament Programów Europejskich, Bank 

Gospodarstwa Krajowego

London Green Fund 

Alex Conway, Dyrektor Programów Europejskich, Greater London 

Authority, Wielka Brytania

Instrument „New Széchenyi” Combined Micro Credit and Grant 

(CMCG)

Dr Györgyi Nyikos, MFB Hungarian Development Bank, Węgry

Sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja panelowa 

16:00 

Pzerwa na kawę i networking

16:30

SME Initiative – Inicjatywa dotycząca Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

Graham Cope, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja

17:00

Uwagi końcowe 

Guido Castellano, Zastępca Kierownika Działu, DG ds. Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska
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