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ZAPROSZENIE 

 
   

Szanowni Państwo,  

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie tematyczne 

dedykowane Inteligentnej Specjalizacji Pomorza - Technologie offshore  

i portowo-logistyczne.  

Spotkanie składa się z dwóch bloków tematycznych, które poprowadzą 

światowi i krajowi eksperci. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję 

zadać pytania ekspertom m.in. w zakresie globalnych trendów dla branży 

morskiej oraz możliwości wykorzystania niekomercyjnych źródeł wsparcia.  

Spotkanie jest organizowane przy wsparciu firmy Deloitte, w ramach 

realizowanego projektu pn. „Świadczenie usług doradczych, w tym 

wypracowanie rekomendacji w zakresie zarządzania procesem 

przedsiębiorczego odkrywania i rozwoju ISP”. 

 

AGENDA  

10:45-11:45 – Sytuacja w branży morskiej na świecie – George 

Cambanis/Deloitte Greece (tłumaczenie zapewnione) 

11:45-12:00 – przerwa  

12:00-13:15 – Możliwość obniżenia kosztów operacyjnych  

z wykorzystaniem niekomercyjnych źródeł wsparcia/ Informacja  

o najbliższych naborach do programów regionalnych, krajowych  

i międzynarodowych – Dominika Orzołek/Deloitte Polska  

13:15-13:45 – Zwrotne źródła finansowania – oferta Funduszu dla 

pomorskich przedsiębiorców – Renata Taczalska/Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy 

  



 

TERMIN ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA  

25.04.2017 (wtorek) godzina 10:45-13:45.  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Lęborska 3b, Gdańsk 

Inkubator STARTER 

 

PIERWSZY BLOK TEMATYCZNY: 10:45-11:45  

„SYTUACJA W BRANŻY MORSKIEJ NA ŚWIECIE” 

George Cambanis, Deloitte Greece, Global Leader, 

Shipping & Ports 

George jest założycielem i dyrektorem generalnym 

Deloitte w Grecji. Ma ponad 30-letnie doświadczenie 

w branży morskiej. 

 

 

George jest globalnym liderem grupy Shipping & Ports w Deloitte. 

Współpracuje z siecią ponad 700 profesjonalistów z branży morskiej, którzy 

świadczą usługi audytorskie, doradztwa finansowego, restrukturyzacji 

zadłużenia, doradztwa i usług podatkowych dla firm branży morskiej  

i portowej w Azji, EMEA i obu Amerykach. Deloitte świadczy usługi trzem 

firmom branży morskiej, które znajdują się w zestawieniu Global Fortune 

500, a grecki oddział Deloitte obsługuje wiele firm branży morskiej 

notowanych na NYSE i NASDAQ, w tym 45% firm greckich obecnych na ww. 

giełdach. George oraz Deloitte  współpracuje z międzynarodowymi forami, 

gdzie wypracowywane są rozwiązania mające na celu sprostanie 

wyzwaniom, które stają przed przemysłem morskim takie jak: problemy 

związane z ochroną środowiska oraz zużyciem paliw. 

George regularnie występuje na kongresach branży morskiej oraz 

towarowej, a także na spotkaniach z organizacjami i kierownictwem wielu 

firm na całym świecie. George pełni również funkcję członka zarządów oraz 

doradcy komitetów branżowych i organizacji charytatywnych. 

 
ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA  

 Sytuacja globalna w branży morskiej 

 Finansowanie inwestycji w branży 

 Perspektywy rozwoju w ciągu 3-5 lat – największe wyzwania dla firm 

 Smart shipping&ports 

 Klastry i ich rola w rozwoju współpracy podmiotów 

 Pytania od uczestników 

 

 

 

 

 



 

DRUGI BLOK TEMATYCZNY: 12:00-13:45 

„MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW OPERACYJNYCH  

Z WYKORZYSTANIEM NIEKOMERCYJNYCH ŹRÓDEŁ WSPARCIA/ 

INFORMACJA O NAJBLIŻSZYCH NABORACH DO PROGRAMÓW 

REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH” 

Dominka Orzołek, Menedżer  w zespole R&D and 

Government Incentives Deloitte 

Dominika posiada ponad 10 lat doświadczenia  

w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji.  

 

 

Dominika doradza na każdym etapie procesu pozyskania wsparcia: 

identyfikacji kwalifikowalnych działań i kosztów, analizy statusu prawnego, 

testów prywatnego inwestora, doboru efektywnego modelu finansowania, 

przygotowania kompletnych dokumentacji aplikacyjnych. Dodatkowo 

koordynuje zarządzanie projektem, tworzy procedury ich wdrażania i szkoli 

klientów z najlepszych praktyk rozliczania dotacji. Wspiera w tworzeniu 

agend badawczych i długoterminowych strategii finansowania badań  

i rozwoju oraz efektywnym wykorzystaniu ulgi podatkowej na B+R.  

ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA  

 Identyfikacja działań rozwojowych z wykorzystaniem metodyki 10 

Typów Innowacji – praktyczne podejście i przykłady 

 Identyfikacja kosztów związanych z działalnością badawczo – 

rozwojową – jak zmaksymalizować korzyści wynikające  

z wykorzystania niekomercyjnych źródeł wsparcia 

 Konstruowanie projektów B+R w celu zminimalizowania obciążeń 

administracyjnych wynikających z realizacji projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

 Pytania od uczestników 

 
„ZWROTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – OFERTA FUNDUSZU DLA 

POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW”  

 

 

Renata Taczalska, Koordynator 

Projektów, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Sp. z o.o. 

 

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 

roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Priorytetem 

Funduszu jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie 

nisko oprocentowanych pożyczek współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, województwa pomorskiego oraz budżetu państwa. Od początku 

swojej działalności Fundusz udzielił pomorskim przedsiębiorcom ponad 5,1 

tyś. pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 240 mln zł. Fundusz jest 

jednym z największych pośredników finansowych zaangażowanych  

w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu. 



ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA  

 Aktualna oferta Funduszu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

 Pytania od uczestników 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia udziału w spotkaniach prosimy przesłać na adres mailowy 

podany poniżej do dnia 24.04.2017.  

 

W PRZYPADKU PYTAŃ  

Prosimy o kontakt:  

damnowak@deloittece.com / Tel. 668 321 775 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

 

 
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
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