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    W dniach 13 – 14 czerwca 2017 r. w Sandomierzu odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, w
ramach międzynarodowego projektu „ATM for SMEs”, realizowanego przez Departament Polityki
Regionalnej UMWŚ dzięki wsparciu Programu Interreg Europe. Koordynatorem działań w ramach projektu
jest Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

    Spotkanie otworzył Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, który
przedstawił dotychczasowy zakres działań regionalnych jak i międzynarodowych w ramach projektu ATM.

    Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, podczas której chętnie wypowiadali się przedstawiciele �rm z
terenu powiatu sandomierskiego prezentujący korzyści, potrzeby oraz bariery napotykane w dostępie do
różnych mechanizmów mikro�nansowania.

      Marek Bronkowski, Burmistrz Sandomierza podkreślił konieczność wzmocnienia wsparcia skierowanego
dla małych i średnich przedsiębiorców oraz szansę na rozwój lokalnego rynku pracy poprzez efektywniejsze
wykorzystanie instrumentów �nansowych.

         Obecne na spotkaniu �rmy zasygnalizowały brak kompleksowej usługi dla przedsiębiorców i wspólnej
oferty dla biznesu ze strony jednostek otoczenia biznesu wzbogaconej m.in. o elementy doradcze.

     W debacie na temat wymiany doświadczeń w kontekście mikro�nansowania wzięli udział m.in.: Tomasz
Jakubczyk – Prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., Beata Napierała – Wiceprezes
Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Karol Kaczmarski Prezes Zarządu
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Włodzimierz Grochal – Fundacja
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

        Podczas drugiego dnia wydarzenia odbyła się wizyta studyjna w dwóch �rmach, które skorzystały ze
wsparcia dotacyjnego: Galeria Optymizmu oraz Pracownia PRASANTI w Sandomierzu. Omawiany był wpływ
udzielonej dotacji na możliwość funkcjonowania, rozszerzania oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstw.  

        Projekt „ATM for SMEs” ma na celu porównanie sytuacji dotyczącej mikro�nansowania sektora MŚP w
ośmiu krajach europejskich, a także wymianę dobrych, już sprawdzonych praktyk i modeli funkcjonujących w
Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, Norwegii, Belgii i na Węgrzech. Dzięki nim lokalna
przedsiębiorczość może swobodnie rozwijać się, a także mogą powstawać kolejne �rmy w regionach.

     Współorganizatorami spotkania był Urząd Miejski w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
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Projekt i wykonanie: ESC S.A. (http://escsa.pl) Aplikacje i strony internetowe
(http://vela.net.pl)

Urząd Miejski

pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

E-mail: um@um.sandomierz.pl

www.sandomierz.pl (http://www.sandomierz.pl)

Telefony

Tel. 15 815 41 00

Fax. 15 815 41 01

 

Przydatne linki
 

Budżet Obywatelski (http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-
obywatelskie/budzet-obywatelski) 

Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.um.sandomierz.pl/) 

Kino Starówka (http://www.kinostarowka.com.pl/)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (http://www.mosir.sandomierz.pl/index.php?
lang=pl)

Sandomierski Park Piszczele (http://www.sandomierz.eu/dla-
turysty/informacje-dla-turystow/sandomierski-park-piszczele/)

Dotyk Historii (http://www.dotykhistorii.pl/) 

Straż Miejska w Sandomierzu (http://strazmiejska.sandomierz.eu/) 

System Gospodarowania Odpadami (http://www.sandomierz.eu/dla-
mieszkanca/sprawy-komunalne/system-gospodarowania-odpadami) 

Opieka zdrowotna (http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-
obywatelskie/opieka-zdrowotna)  

Psy do adopcji (https://www.facebook.com/Przytulisko.na.Wisniowej/?fref=ts)

Samorządowy Informator SMS (http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-
obywatelskie/informator-sms) 

Sandomierskie Centrum Kultury (http://www.esceka.pl/) 

Para�a Prawosławna w Sandomierzu (http://sandomierz.cerkiew.pl/)

Diecezja Sandomierska (http://www.diecezjasandomierska.pl/)
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