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Fundusz poręczy za radomskich przedsiębiorców

Łatwiejsze kredyty
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (MFPK), to wielka szansa dla radomskich przedsiębiorców. W mieście i w regionie jest dużo mikro i małych firm, które czasami nie mogą „rozwinąć skrzydeł”, bo mają utrudniony dostęp do kredytów. Banki stały się
ostrożniejsze z uwagi na brak stabilizacji gospodarczej w Europie i na świecie i żądają różnych zabezpieczeń, przekraczających często możliwości drobnych przedsiębiorców.

Krzysztof Ferensztajn, zastępca prezydenta Radomia,
reprezentuje miasto w tym
Funduszu:
– Bez dostępu do kapitału
przedsiębiorcy niewiele mogą
zrobić i nawet najlepsze pomysły wędrują do szuﬂady. To jest
nie tylko marnowanie potencjału intelektualnego i technicznego, ale także ogromna
strata dla regionu o wysokim
poziomie bezrobocia. W regionie radomskim sięga on prawie
21 proc.
Mazowiecki Funduszu Poręczeń Kredytowych zadeklarował pomoc lokalnym
przedsiębiorcom w dostępie
do środków finansowych na
rozwój działalności biznesowej
nawet w najbardziej ryzykownych branżach. I to był dla nas
najważniejszy argument, żebyśmy jako samorząd do niego
przystąpili.
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Krzysztof Ferensztajn, zastępca
prezydenta Radomia

W ciągu dwóch miesięcy
od mojej pierwszej rozmowy
z Wiesławem Kołodziejskim,
prezesem MFPK, pod koniec
grudnia ubiegłego roku podpisaliśmy umowę o przyłączeniu.
W międzyczasie Rada Miasta
podjęła też stosowną uchwałę o wniesieniu do Funduszu

z prowadzenina przez nich
działalności biznesowej.
Takie wsparcie dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw pobudzi rozwój gospodarczy naszego regionu i jest to
nie tylko moje zdanie. Powstaną dodatkowe miejsca pracy,
poprawi się konkurencyjność.
Dzięki środkom finansowym
przyznanym firmom przy pomocy MFPK, powstaną też
nowe inwestycje oraz wdrożenia różnych innowacyjnych
rozwiązań i technologii. Młodzi przedsiębiorcy nie będą
już szukać zatrudnienia poza

miejscem swego zamieszkania. Wszyscy na tym zyskają,
miasto również.
Uruchomienie w najbliższym
czasie placówki MFPK w Radomiu pozwoli przedsiębiorcom
na bezpośrednie korzystanie
z doradztwa biznesowego, np.
w kwestii wykorzystania funduszy unijnych czy tworzenia
biznesplanu. Będą oni mogli
również liczyć na dostęp do informacji gospodarczych, udział
w konferencjach, seminariach,
spotkaniach indywidualnych.
Radom jest największym po
Warszawie miastem na Mazow-

szu, wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę komunalną
i transportową, obecnie połączony drogą szybkiego ruchu
ze stolicą, a w przyszłości zostanie także wybudowane szybkie połączenie kolejowe. To są
z pewnością atuty zachęcające
do lokowania biznesu w tak
atrakcyjnym miejscu. Myślę,
że będziemy teraz przyciągać
do Radomia i okolicznych miejscowości coraz więcej krajowych
i zagranicznych inwestorów. Będzie w tym duża zasługa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych).

udziału w wysokości 50 tys.
zł. Wkład jest symboliczny,
ale dzięki temu Radom obok
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innych miast na Mazowszu jest
już udziałowcem Funduszu.
Wszystko działo się błyskawicznie, aby nie tracić cennego
czasu na rozpoczęcie współpracy, związanej z udzielaniem
pomocy lokalnym przedsiębiorcom w ich staraniach o
kredyty i pożyczki na rozwój
już prowadzonej lub ewentualnie podejmowanej działalności
biznesowej. Z tej współpracy
wynika wiele korzyści dla właścicieli małych i średnich firm.
Najważniejsze jest oczywiście
poręczenie kredytu, ale są też
inne przywileje. Przedsiębiorcy
nie ponoszą opłat przy składaniu wniosku do MFPK, mogą
korzystać z preferencyjnych
stawek za udzielenie poręczenia ze środków RPO, a także Radom stał się kolejnym miastem w któym zostanie uruchomiona placówka Mazowieckiego Funduszu
usług doradczych związanych Poręczeń Kredytowych. Na zdjęciu Urząd Miejski w Radomiu

„Ponownie wezmę pożyczkę na rozwój firmy”

Był pierwszym klientem
Jednym z pierwszych przedsiębiorców z mazowieckiego
Funduszu Poręczeń kredytowych był Wiesław Wędzonka. Obecnie pełni funkcje
wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.

– Uchwalę o przystąpieniu
Radomia do Mazowieckiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych radni podjęli jednogłośnie. Nikogo nie musieliśmy
do tego przekonywać, bo łatwiejszy i szybszy dostęp do
pieniędzy dla małych i średnich przedsiębiorców jest niezwykle ważny w działaniach
biznesowych. Ja to wiem z
własnego
doświadczenia,
ponieważ byłem klientem

Mazowieckiego Funduszu i chcę to robić. Będę potrzePoręczeń Kredytowych już 6 bował szybkiego dostępu do
lat temu. Prowadzę własną fir- kredytu. Dlatego uważam,
mę usługową i potrzebowałem że przystąpienie Radomia do
szybkiego kredytu. Zwróciłem Funduszu to jest wyjątkowo
się do Funduszu o
cenna inicjatywa.
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poręczenie i nie
Łatwy dostęp do krebyło z tym żaddytu, szybkie zawarcie
nego problemu.
umowy kredytowej, to
Przedstawiciel
jest podstawa działania
MFPK przyjechał
w biznesie. Polecam
do Radomia i na
ten Fundusz każdemu
miejscu w banku zamałemu i średniemu
łatwiliśmy wszystprzedsiębiorcy. Dziwię
kie formalności.
się, że w ciągu 8 lat jego
W ciągu paru dni
działalności tylko ok.
pieniądze były już Wiesław Wędzonka 100 przedsiębiorców
do mojej dyspozyz Radomia skorzystało
cji. Chętnie zostanę ponownie z usług MFPK. Jestem przeklientem Funduszu, bo mam konany, że teraz ta statystyka
możliwości rozwijania firmy znacznie się poprawi. (jc)

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność lub chce rozwinąć swoją ﬁrmę,
potrzebuje na ten cel środków ﬁnansowych. Najczęściej decyduje się wziąć
w banku kredyt. Jednak zasady otrzymywania wsparcia ﬁnansowego, są
coraz bardziej rygorystyczne, więc często bank uznaje, że przedsiębiorca
nie ma wystarczającej zdolności do zabezpieczenia kredytu. Jeżeli jednak
skorzysta z poręczenia MFPK to udzielenie kredytu będzie możliwe.

Niesie pomoc w biznesie
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

powstał w 2003 r. w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Jest spółką samorządową działającą non proﬁt i największym
regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu
Mazowsza. Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest
zwiększenie osobom swoją działalność gospodarczą dostępności do zewnętrznych źródeł ﬁnansowania poprzez
udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających
spłatę kredytów i pożyczek. Stałe pozyskiwanie kapitału
poręczycielskiego przez MFPK oraz coraz większe zainteresowanie instytucji ﬁnansowych (banków) współpracą
z Funduszem do tej pory ułatwiło prowadzenie biznesu
prawie 3000 przedsiębiorstw prowadzących własny biznes
lub rozpoczynających pracę we własnym przedsięwzięciu. Maksymalna wartość jednostkowego
poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 70 proc. wartości zobowiązania kredytowego.
Ale aktywna polityka jaką prowadzi Funduszu w tym zakresie ma na celu stworzenie silnych
więzi i partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym we wspieraniu
wszelkich działań rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Mazowsza.
Obecnie MFPK jest jednym z najlepszych funduszy w Polsce. Współpracuje z wieloma bankami
udzielając kilkadziesiąt poręczeń miesięcznie.Dzięki doﬁnansowaniu funduszu ze środków
unijnych kapitał poręczeniowy przekracza 130 mln zł. a wysokość pojedynczego poręczenia
może sięgać do 2 mln zł. Mazowieckie samorządy mogą z jeszcze większą intensywnością
wykorzystywać poręczenie jako skuteczne narzędzie w rozwoju przedsiębiorczości, spadku
stopy bezrobocia i zmiany wizerunku mazowieckich miast, dzięki unijnemu doﬁnansowaniu,
jakie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 uzyskał na ten cel
MFPK. Dodatkowo należy podkreślić, że poręczenia udzielone ze środków RPO są tańsze
od poręczeń dotychczas udzielanych.
tel. 22 840-32-35 fax: 22 840-32-53, e-mail: biuro@mfpk.com.pl
www.mfpk.com.pl
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G2
Z korzyścią dla nauki i gospodarki

Wykorzystać najlepsze wzorce
Transferem zaawansowanych technologii opracowanych przez uczonych na Politechnice Warszawskiej, jednej z najbardziej innowacyjnych uczelni technicznych w Europie, powinni zajmować się menedżerowie i specjaliści od komercjalizacji pomysłów. To nie jest zadanie dla naukowców pochłoniętych badaniami i działalnością dydaktyczną uważa prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik,
prorektor ds. nauki. Na rozwijanie aktywnego systemu wspierającego komercjalizację wiedzy
i wyników badań powinny być zagwarantowane środki finansowe w budżecie państwa.

– Czy skuteczniejsza działalność istniejącego Centrum
Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej (CTTiRP
PW) zależy tylko od większych
pieniędzy?
– Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości powstały na
uczelni wiele lat temu. W 2010r.
połączyliśmy te dwie jednostki
i powstało CTTiRP. Współpracuje ono ze wszystkimi wydziałami Politechniki Warszawskiej,
przedsiębiorstwami i instytucjami rządowymi i bardzo nam
zależy na upowszechnianiu
osiągnięć nauki i techniki, ale
nie mamy na to pieniędzy, ani
ludzi przygotowanych do tego
profesjonalnie. To jest podstawowa przyczyna słabej efektywności tego centrum. Powinien
tam pracować kompletny zespół
specjalistów i menedżerów, którzy zajmą się komercjalizacją
naszych pomysłów, pomogą w
ich opatentowaniu i wdrożeniu.
To wymaga określonej wiedzy i
doświadczeń. Naukowcy z reguły
się tym nie zajmują. Na wielu
zagranicznych uczelniach taką
funkcję pełni zespół brokerów
wyspecjalizowanych w różnych
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Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego. Od lewej: prof. dr
hab. inż. Władysław Wieczorek (prorektor ds. studenckich), prof. dr
hab. inż. Tadeusz Kulik (prorektor ds. nauki) i prof. dr hab. inż. Roman
Gawroński (prorektor ds. ogólnych).

dziedzinach i wtedy to bardzo
sprawnie działa. Centra transferu technologii aplikują o pieniądze z budżetu na tej samej
zasadzie jak o środki statutowe,
mimo, że mają również pieniądze np. ze sprzedaży licencji.
Dzięki temu dobrze prosperują
i z czasem usamodzielniają się
finansowo.
– Na podobnych zasadach
powinno również działać CTTiRP PW?
– Oczywiście, ponieważ to są
dobre i sprawdzone metody.
My nie mamy takich doświadczeń, ani tradycji. Wszyscy się
dopiero tego uczymy. W Polsce

wypracowaliśmy bardzo dobry
system wspierania edukacji
i badań naukowych, natomiast
zabrakło pomysłu na finansowanie rozwoju i działalności
centrów transferu technologii.
Wystąpiliśmy z taką propozycją
do pani minister Babary Kudryckiej i spotkaliśmy się z jej
przychylnością. Czekamy teraz
na decyzje rządowe. Środki na
transfer technologii mogłyby
się pojawić tylko okresowo,
przez kilka lat, zanim ośrodki
się nie rozwiną. Potem zaczną
same na siebie zarabiać i takie wsparcie już im nie będzie
potrzebne. Ta pomoc finansowa jest im potrzebna tylko na

starcie. Polacy bardzo szybko
uczą się przedsiębiorczości, dlatego z czasem będzie się to
na pewno wszystkim opłacało.
Skorzystają na tym uczelnie,
przemysł i gospodarka.
– Pan rektor zabiega o to z
determinacją już od kilku lat.
Czy nie odbywa się to kosztem
pańskiej kariery naukowej?
– Bardzo chciałbym pomóc
środowisku naukowemu Politechniki Warszawskiej, moim
kolegom profesorom, dlatego
się tym zajmuję już drugą kadencję. Jako prorektor ds. nauki
odpowiadam nie tylko za naukę
i współpracę zagraniczną, ale
również za transfer technologii, komercjalizację wiedzy
i przedsiębiorczość akademicką. Mam nadzieję, że ten
wysiłek przyniesie w końcu
efekty, ponieważ ta funkcja
zdominowała moje działania
naukowe w dziedzinie inżynierii
materiałowej. Mój największy
dorobek powstał zanim zająłem
się administracją na PW. Wcześniej, kiedy byłem prodziekanem
ds. nauki na Wydziale Inżynierii Materiałowej mogłem się
bardziej angażować w badania
i mój wkład w pracę zespołu,
którym kieruję, był dużo większy. Potem byłem dziekanem
tego Wydziału, a teraz kończę
już drugą kadencję jako prorektor. Dla naukowca to jest
poważny dylemat, czy poświęcać
się tylko nauce, czy godzić te

funkcje. Mnie satysfakcję daje
jedno i drugie, ale każdą wolną
chwilę poświęcam na koordynowanie pracy naszego zespołu.
Jest w nim kilku doktorów
i doktorantów. Każdy z nas
ma jakieś projekty badawcze,
ale staramy się też wzajemnie
sobie pomagać. Zajmujemy się
obecnie m.in. projektem chłodzenia magnetycznego i projektem dotyczącym masywnych
szkieł metalicznych, które dzięki
swoim właściwościom fizycznym
i technologicznym mogą być
stosowane w mechanice precyzyjnej i mikromechanice.
Badamy również stopy o bardzo wielu składnikach, które
mogą być odporne na różnego
rodzaju radiacje, a więc przydatne w energetyce jądrowej.
To jest nasz nowy pomysł
badawczy. Zajmujemy się też
materiałami amorficznymi
i nanokrystalicznymi stosując
tzw. mechaniczną syntezę przy
wykonywaniu stopu. W zależności od składu chemicznego
te materiały mogą mieć różne
właściwości, ale generalnie są
bardzo wytrzymałe i mogą być
stosowane jako materiały konstrukcyjne.
– Szkła metaliczne dla pana
profesora nie mają tajemnic,
ale chyba tak specjalistyczne
badania łatwiej byłoby prowadzić w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.
Co dzieje się z tym projektem?
– Do tej pory nie mieliśmy
z nim szczęścia, ale to się wkrótce zmieni. To jest projekt za
prawie 100 mln euro i musimy
go zrealizować do 2015 roku. Pomysł z jego lokalizacją na terenie
kampusu centralnego PW nie
wypalił. Mają tam być bardzo
subtelne laboratoria do nano-

technologii, a bliskość Trasy
Łazienkowskiej wprowadziłaby
zakłócenia. Kolejna lokalizacja
przy ul. Narbutta była oprotestowana przez mieszkańców. Nie
mamy czasu na spory sądowe,
dlatego z niej zrezygnowaliśmy.
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii powstanie przy ulicy Poleczki. Mamy
tam duży teren, który się do
tego nadaje. Trwają już prace
nad przygotowaniem bardzo
skomplikowanej dokumentacji. Powołujemy właśnie spółkę o nazwie CEZAMAT, która
przyspieszy wszystkie działania.
W ten projekt poza Politechniką Warszawską zaangażowany
jest Uniwersytet Warszawski,
WAT oraz 4 instytuty PAN (Instytut Fizyki, Chemii Fizycznej,
Wysokich Ciśnień oraz Podstawowych Problemów Techniki)
oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych podległy Ministerstwu Gospodarki.
Razem tworzymy konsorcjum
i przystępujemy energicznie do
działania. Jestem przekonany,
że z realizacją tego projektu będziemy mieli więcej szczęścia niż
z tworzeniem Warszawskiego
Parku Technologicznego. Osiem
uczelni warszwskich wraz z PAN
i OPI utworzyło Warszawskie
Konsorcjum Naukowe, mieliśmy już lokalizację na Łuku Siekierkowskim, grant z MNiSW,
ale pani prezydent Warszawy
uznała, że koszty doprowadzenia
tam infrastruktury technicznej przewyższają możliwości
finansowe miasta i odstąpiła
od tego przedsięwzięcia. Nie
tracę jednak nadziei, że taki
park też utworzymy w stolicy, bo
na Mazowszu mamy największy
potencjał badawczy w Polsce.
Rozmawiała
Jolanta Czudak
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