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JEREMIE – szansa dla firm

FOT. ARCHIWUM FIRMY BUDREM STAL

Pięć z dziesięciu wybranych w Wielkopolsce instytucji rozpoczęło już udzielanie
pierwszych instrumentów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE.

Przedsiębiorcy zyskają większe możliwości finansowania inwestycji.
pecyfika JEREMIE polega
na odejściu od tradycyjnych dotacji bezzwrotnych na rzecz odnawialnego
mechanizmu (pożyczki, poręczenia). Zapewni to przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do
zewnętrznych źródeł finansowania, a odnawialność instrumentów, rozumiana jako ponowne ich udostępnienie po
wykorzystaniu, pozwoli znacznie
większej liczbie przedsiębiorstw
pozyskać pieniądze na rozwój
działalności gospodarczej.
– JEREMIE ma poprawić dostęp do funduszy wsparcia rozwoju małych i średnich firm.
Wielkopolscy przedsiębiorcy
zyskają podobne możliwości
finansowania, jakie istnieją
w innych krajach UE. Rozszerzamy istniejące fundusze unijne o nowoczesne finansowe instrumenty wsparcia biznesu
np. pożyczki globalne, poręczenia portfelowe i regwarancje
– podkreśla Radosław Krawczykowski, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Inicjatywa realizowana jest
w ramach działania 1.3. Rozwój
systemów finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości WRPO. Łącznie do
funduszu powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopol-

S

skiego wpłynęło ponad 501
mln zł. 75 proc. stanowią środki z UE, a 25 proc. – wynosi
wkład budżetu państwa.
Wielkopolska liderem

Wielkopolska jako pierwsza
rozpoczęła prace nad instrumentami finansowymi. Najpierw marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Leszek
Wojtasiak podpisali list intencyjny, czyli zgodę na rozpoczęcie działań przygotowawczych
do wdrożenia JEREMIE
w Wielkopolsce. – My nie pytamy przedstawicieli Komisji
Europejskiej, dlaczego warto
„wejść” w program, my pytamy
raczej, jak wykorzystać tę inicjatywę. Nowy instrument finansowy jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców – mówił
wówczas wicemarszałek Wojtasiak.
W latach 2008-2009 przygotowania do wdrożenia JEREMIE weszły w decydującą
fazę. Powstał harmonogram
działań, przygotowano ekspertyzy prawne, przeprowadzono wiele spotkań z instytucjami rządowymi i europejskimi oraz zagranicznymi partnerami. Wielkopolska przejęła
rolę lidera i koordynatora, który zachęcał pozostałe regiony
do wdrożenia inicjatywy.

W celu optymalnego wykorzystania środków JEREMIE przeprowadzono w Wielkopolsce
analizę luki finansowej, badającą zapotrzebowanie na instrumenty finansowe ze strony
firm, a z drugiej strony podaży
tych instrumentów oferowanych przez instytucje finanso-

darstwa Krajowego, z którym
21 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o finansowanie
Funduszu Powierniczego JEREMIE. Zadaniem Funduszu
jest zarządzanie kwotą 501
mln zł, która zostanie udostępniona mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego za
pomocą pożyczek i poręczeń na
rozwój i inwestycje.
26 marca 2010 r. BGK ogłosił konkurs na wybór pośredników finansowych, których zadaniem będzie udzielanie
wsparcia przedsiębiorcom
w formie zwrotnych instrumentów finansowych. W tym
konkursie, z przyznanych do wykorzystania 160 mln zł, niemal
114 mln zł będzie przeznaczone na poręczenia, natomiast
pozostałe na pożyczki. W lipcu
i sierpniu br. BGK podpisał
umowy na pożyczki globalne
z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości
i Fundacją Kaliski Inkubator

Pośrednicy finansowi, realizujący inicjatywę JEREMIE
w województwie wielkopolskim
Nazwa pośrednika finansowego

Adres strony internetowej

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

www.warp.org.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego S.A.
Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.

www.fripww.pl
www.jfpk.jarocin.com.pl

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości

www.socp.info.pl

Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości

www.kip.kalisz.pl

we (banki oraz fundusze poręczeniowe i pożyczkowe).
Konkursy i wybór
pośredników

W 2009 r. w otwartym publicznym konkursie wyłoniono Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospo-

Przedsiębiorczości. Na tej podstawie 39 mln zł przeznaczono
już na wsparcie w formie pożyczek dla firm. W ramach umowy reporęczenia łącznie 34
mln zł udostępniono już Funduszowi Promocji i Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego
oraz Jarocińskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych.

Pierwszy konkurs w Wielkopolsce pozwolił także wyłonić
innych pośredników finansowych, z którymi wkrótce zostaną podpisane umowy.

Głosowanie
z projektami
Tylko do 30 września br. trwa
konkurs pt. „Gwiazdy Wielkopolskie”, w którym można głosować na najciekawsze projekty realizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pożyczka lub poręczenie
zamiast dotacji

Pośrednicy za pomocą pożyczek i poręczeń kredytów bankowych, będą finansowali rozwój małych przedsiębiorstw
w regionie. – Dzięki temu wsparcie będą mogły otrzymać firmy,
którym dotychczas banki odmawiały kredytów m.in. ze
względu na zbyt krótką działalność czy też brak odpowiednich
zabezpieczeń – podkreśla wicemarszałek Leszek Wojtasiak.
Powstające lub krótko działające firmy były dla banków
mało wiarygodnym klientem.
JEREMIE może to zmienić, zachęcając banki do podejmowania większego ryzyka, a drobnych przedsiębiorców do rozwoju własnej działalności. Firmy
będą mogły uzyskać poręczenie
kredytów bankowych lub bezpośrednio wziąć pożyczkę
z funduszu pożyczkowego.
Przedsiębiorcy będą mogli
otrzymać od wybranych pośredników finansowych preferencyjne poręczenia do 500
tys. zł oraz pożyczki do 1 mln zł.
Pierwsze firmy już skorzystały
z JEREMIE. Wkrótce planowane
są też kolejne konkursy, tym razem skierowane do komercyjnych instytucji finansowych (np.
banków sieciowych i spółdzielczych), dzięki czemu wachlarz
instrumentów finansowych dla
przedsiębiorstw z Wielkopolski
powiększy się o kolejne produkty.
***
Poza Wielkopolską, na realizację programu we współpracy
z BGK zdecydowały się województwa: dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie
oraz łódzkie.
Informacje o JEREMIE można uzyskać na stronie internetowej www.jeremie.com.pl oraz
w punktach informacyjnych
funduszy europejskich.
Piotr Ratajczak

Konkurs ruszył 5 czerwca
br., podczas inauguracji kampanii promocyjnej Miasteczko
Europejskie – Miasteczko pełne Gwiazd i trwać będzie do 30
września. Tego dnia kończy
się głosowanie, które pozwoli
wyłonić najciekawsze i najbardziej popularne unijne projekty.
Za pośrednictwem strony
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.p_gwiazdy wielkopolskie można kliknąć na wybrany spośród 43 zgłoszonych
projektów (z jednego adresu IP
można głosować tylko raz).
W internecie dostępna jest
mapa wszystkich inwestycji,
ich opisy oraz zdjęcia. Wybierać można spośród zadań realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy oraz szpitale.
O zwycięstwie zdecyduje największa liczba głosów, a laureaci zostaną uhonorowani
nagrodami. Szczegółowe zapisy dotyczące przedsięwzięcia
znajdują się w regulaminie
konkursu.
Przy okazji, mieszkańcy Wielkopolski w ramach tzw. dobrych praktyk, mają szansę zainteresować się Funduszami
Europejskimi oraz poznać unijne projekty, które zostały już
zrealizowane w naszym regionie.
Organizatorem akcji jest
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
a patronat medialny objęły
„Gazeta Wyborcza” oraz TVP
Poznań.

