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RZESZÓW. Trwa cykl spotkań z przedsiębiorcami organizowanych przez z Krajową Izbę 
Gospodarczą, Bank Millennium i Roadshow Polska we współpracy z samorządami. Do tej pory 
odbyły się trzy spotkania: w Krakowie, we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Najbliższe Forum 
odbędzie się w środę (8 czerwca) w hotelu Grand w Rzeszowie.

Regionalne Forum Biznesowe to w założeniu platforma dyskusji o szansach i barierach lokalnej 
przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i technikach finansowania 
przedsięwzięć gospodarczych. Zadaniem Forum jest budowa wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów.

- Forum postrzegam jak znakomitą okazję do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli środowisk 
biznesowych i samorządowych - mówi Tadeusz Ferenc prezydent Rzeszowa. Ale także do podjęcia refleksji 
na temat możliwości wspólnej realizacji zadań służących m.in. wspieraniu rozwoju regionalnego, 
określaniu priorytetów rozwojowych miast i regionów, przeciwdziałaniu spowolnieniu gospodarczemu czy w 
pozyskiwaniu środków finansowych - krajowych i unijnych.

Teraźniejszość i przyszłość

Jak mówi Bogusław Kott, prezes Banku Millennium, program Forum został zbudowany tak, by umożliwić 
wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz podzielenie się opiniami 
dotyczącymi codziennej praktyki działania w biznesie.

- Wierzymy, że taka dyskusja w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu, ma głęboki praktyczny sens i 
pozwoli nam lepiej poznać wzajemne oczekiwania – dodaje prezes Kott.

Z kolei Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej chce, by podczas spotkania przekonać 
przedsiębiorców, że innowacyjność jest warunkiem dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki.

Panel i prezentacja

Podczas Forum swoje wystąpienie będzie miał Andrzej Arendarski, prezes KIG (temat: Szanse i bariery 
rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i regionie). W planie także panel dyskusyjny o rozwoju regionalnym 
oraz o wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. Uczestnikami będą Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Anna Raińczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
Mieczysław Łagowski - prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Andrzej Gliński - członek zarządu 
Banku Millennium, Grzegorz Maliszewski - główny ekonomista Banku Millennium, Radosław Czapski - starszy 
specjalista Banku Światowego. Moderatotorem będzie Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej Polsat 
News. Po panelu zaprezentuje się firma Transsystem S.A.
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