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1 Streszczenie 

1.1 Streszczenie – wersja polska 

Podstawowe informacje 

Badanie „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” zostało zrealizowane 

w okresie grudzieo 2014-czerwiec 2015 przez konsorcjum firm badawczych PAG Uniconsult (lider 

konsorcjum), IMAPP oraz ASM Kutno na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

Celami badania były ocena możliwej skali i zakresu zastosowania instrumentów finansowych 

w WRPO 2014+, zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 Rozporządzenia 1303/2013 

i dokumencie KE/EBI (metodologia ex-ante IF) oraz przeprowadzenie ostrożnej oceny ex ante ryzyka, 

o której mowa m.in. w art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 

2014 r. oraz art. 42 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego. 

W ramach niniejszej analizy zastosowano analizę danych zastanych, badania jakościowe i badania 

ilościowe. 

Badania jakościowe opierały się na 33 indywidualnych wywiadach pogłębionych, prowadzonych 

z szerokim gronem interesariuszy: pośredników finansowych, przedstawicielami odbiorców 

ostatecznych wsparcia, reprezentantami administracji publicznej oraz organizacjami branżowymi. 

W ramach badao ilościowych (realizowanych metodą CAWI, wspomaganą CATI) zrealizowano 

badanie wśród gmin (n=196) i powiatów (n=31) województwa wielkopolskiego, przedsiębiorstw 

z sektora MŚP (n=1530), odbiorców ostatecznych finansowania zapewnianego w ramach Inicjatywy 

JEREMIE (n=1236), podmiotów, którym przyznano pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA (n=27), 

spółdzielni mieszkaniowych (n=106), wspólnot mieszkaniowych (n=117) oraz TBS (n=17), a także 

podmiotów ekonomii społecznej (n=108) oraz podmiotów wykonujących usługi publiczne (n=30). 

Doświadczenia z instrumentami inżynierii finansowej 

Zdecydowana większośd wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w ostatnim okresie 

w Wielkopolsce realizowana była ze środków RPO 2007-2013 w postaci Inicjatywy JEREMIE (pożyczki 

i poręczenia na rozwój sektora MŚP) oraz Inicjatywy JESSICA (pożyczki na działania zwiększające 

atrakcyjnośd obszarów miejskich, przyczyniające się m.in. do wzrostu jakości usług oświatowych, 

kulturalnych, sportu i rekreacji oraz rozwoju instytucji otoczenia biznesu). Region, jako pierwszy 

w Polsce przystąpił do obydwu Inicjatyw. Wsparcie w nich udzielane było przez pośredników 

finansowych wybieranych przez tzw. menadżerów funduszy powierniczych zarządzających środkami 

z WRPO. W Inicjatywie JEREMIE menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego (wartośd 

podpisanej z nim umowy to 501 mln zł), zaś w Inicjatywie JESSICA –Europejski Bank Inwestycyjny 

(umowa o wartości 313 mln zł). 

W Inicjatywie JEREMIE do kooca 2014 r. BGK zawarł z pośrednikami finansowymi 47 umów (pożyczki 

globalnej, reporęczenia i poręczenia portfelowego) na kwotę 916 mln zł. W rezultacie wielkopolscy 

przedsiębiorcyskorzystali z 2 448 pożyczek o łącznej wartości 418 mln zł oraz 4 343 
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poręczeo(o wartości 588 mln zł), które posłużyły do uzyskania finansowania w wysokości 1 379 mln 

zł. Tym samym łączna wartośd udzielonych w regionie, przy wsparciu ze środków WRPO, pożyczek i 

kredytów osiągnęła poziom aż 1,8 mld zł.  

Z kolei w ramach Inicjatywy JESSICA udzielenie 37 pożyczek na łączną kwotę 321 mln zł pozwoliło na 

zawarcie umów na realizację inwestycji o wartości aż 622 mln zł. W przeszło 2/3 przedsięwzięd 

inwestorem są jednostki samorządu terytorialnego lub spółki samorządowe, zaś w blisko co trzecim 

przypadku – podmioty prywatne. 

Uzyskane dotąd wyniki wdrażania Inicjatyw JEREMIE i JESSICA plasują województwo wielkopolskie na 

pierwszym miejscu wśród regionów Polski. Dzięki efektowi dźwigni zaangażowane środki WRPO 

pozwoliły na sfinansowanie przedsięwzięd o znacznie większej wartości. 

Wyniki badao ilościowych 

Na potrzeby niniejszej analizy przeprowadzono badanie ilościowe na próbie n=3398 obserwacji przy 

zastosowaniu technik wywiadu telefonicznego oraz ankiety internetowej. Objęło ono MŚP, 

odbiorców ostatecznych inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA, gminy, powiaty, spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne. W większości przypadków badanie było realizowane na próbach warstwowo-losowych. 

W 2014 r. w luce finansowej nieprzyznanego finansowania zewnętrznego pozostawało 7,5% MŚP. 

W luce finansowej najczęściej pozostawały mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa młode, 

produkcyjne oraz zorientowane na rynek zagraniczny. Statystycznie częściej kredyty i pożyczki 

w 2014 r. nie były przyznawane firmom z sektora MŚP na wprowadzanie innowacji produktowych, 

zakup technologii, zakup maszyn i urządzeo, prace badawczo-rozwojowe. 15% MŚP pozostających 

w tzw. luce finansowej deklarowanych niezrealizowanych inwestycji zakooczyło 2014 rok ujemnym 

wynikiem finansowym (frakcja istotnie wyższa niż w populacji MŚP w regionie). Wg deklaracji 

ankietowanych przedsiębiorców niewystarczające zabezpieczenia były powodem nieprzyznania 1/5 

kredytów i pożyczek dla MŚP z województwa wielkopolskiego  

Wsparcie oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE w latach 2010-2014 w województwie 

wielkopolskim w blisko połowie przypadków dotyczyło MŚP, które wg deklaracji ankietowanych nie 

miały szansy na pozyskanie komercyjnego finansowania zewnętrznego. Niemożnośd dostępu do 

finansowania zewnętrznego, w razie braku finansowania oferowanego w ramach JEREMIE, 

deklarowały najczęściej przedsiębiorstwa młode, o niskich przychodach i niewielkiej liczbie osób 

zatrudnionych (a zatem te o najwyższym prawdopodobieostwie pozostawania w luce finansowej). 

Zarówno w opinii respondentów, jak i wedle testów statystycznych, fakt bycia odbiorcą ostatecznym 

Inicjatywy JEREMIE istotnie wpłynął na wysokośd inwestycji oraz zwiększenie zatrudnienia.  

W latach 2012-2014 w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych 

z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego pozostawało 14% spółdzielni, wspólnot 

mieszkaniowych i TBS, a w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji w odnawialne źródła 

energii – 7% tych podmiotów. W luce finansowej niezrealizowanych inwestycji 

termomodernizacyjnych spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS udział podmiotów o słabych 

wynikach finansowych był wyższy niż w populacji. W luce finansowej niezrealizowanych inwestycji 

ukierunkowanych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wyższy był natomiast udział 

podmiotów o wynikach finansowych lepszych, niż w populacji. Z racji na słabą znajomośd możliwości 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz częstośd deklaracji o braku potrzeby tych inwestycji, 

stymulowanie rozwoju energetyki odnawialnej przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS 

wymaga znacznie większej zachęty i promocji niż w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych. 

Wg deklaracji gmin i powiatów z województwa wielkopolskiego w latach 2015-2017 najwięcej 

projektów w dziedzinach, dla których w WRPO 2014+ przewidziano możliwośd skorzystania z 

instrumentów finansowych, będzie realizowane celem zwiększenia efektywności energetycznej 

budynków sektora publicznego; montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego; 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, 

społecznie, gospodarczo. Najwyższa wartośd deklarowanego całkowitego zapotrzebowania na 

finansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji planowanych przez jst na lata 2015-2017 dotyczy 

zaś: rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie, gospodarczo; zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków sektora publicznego; wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii; zwiększenia efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Pożyczka uzyskana w ramach JESSICA była oceniana najczęściej pozytywnie przez jej odbiorców 

ostatecznych. 40% ankietowanych było przekonanych, że sfinansowana inwestycja nie mogłaby 

w ogóle zostad zrealizowana bez pożyczki udzielonej w ramach JESSICA, a prawie 40% beneficjentów 

ostatecznych deklarowało, że inwestycja w razie braku współfinansowania w ramach Inicjatywy 

JESSICA zostałaby zrealizowana w mniejszym zakresie lub później. W 80% przypadków 

zadeklarowano przyspieszenie realizacji inwestycji, dzięki uzyskaniu pożyczki w ramach Inicjatywy, 

a 1/3 ankietowanych uznała, że dzięki uzyskaniu finansowania zwiększono zasięg przestrzenny 

inwestycji. 

Wyniki badao jakościowych 

Wyniki przeprowadzonych badao jakościowych wskazywały na zdecydowanie korzystną ocenę 

instrumentów inżynierii finansowych stosowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przede wszystkim w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz 

Inicjatywy JESSICA. 

Pośrednicy finansowi, mimo pewnych drobnych, raczej bardziej kosmetycznych uwag, zdecydowanie 

korzystnie oceniali współpracę z Menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE i samą koncepcję 

Inicjatywy, zdecydowanie lepiej oceniając tę formułę działania, niż realizowane w wielu 

województwach wsparcie bez wykorzystania formuły funduszu powierniczego.Korzystnie oceniano 

duże zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

a także wskazywano na dobrą współpracę pomiędzy przedstawicielami samorządu regionalnego, 

pośredników finansowych i Menedżera Funduszu Powierniczego. 

Jako bardzo korzystną cechę finansowania oferowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE wymieniano 

także prawie nieprzerwaną dostępnośd oferty pożyczek, poręczeo i kredytów oferowanych przez 

pośredników finansowych w ramach Inicjatywy, w przeciwieostwie do finansowania w formie dotacji, 

dostępnego tylko w ramach okresowo ogłaszanych konkursów. 

Zdaniem niektórych badanych, jedną z istotnych barier w lepszym ukierunkowaniu interwencji 

w ramach JEREMIE, była natomiast zbyt ograniczona otwartośd na ryzyko, w ramach oferowanych 

produktów finansowych. 
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Do najczęściej podkreślanych zalet Inicjatywy JESSICA należały brak konieczności organizowania przez 

samorządy przetargów na zaciągnięcie pożyczki JESSICA (będącego konsekwencją unikatowości tej 

oferty na rynku), a w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, brak ograniczeo 

związanych z komercyjnym wykorzystywaniem rezultatów projektu. Zwracano uwagę też na 

interesujące przełożenie zakładanych efektów społecznych na parametry udzielanego finansowania 

(oprocentowanie, karencja etc.), które należałoby też wykorzystywad w przyszłości. 

Na przyszłośd, pod kątem wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014, jako bardzo 

ważną kwestię wskazywanokoniecznośd zapewnienia jednoznaczności obowiązujących przepisów, 

jeżeli chodzi o wdrażanie instrumentów finansowych i ich łączenie z instrumentami dotacyjnymi. 

Priorytety inwestycyjne, w których rekomendujemy zastosowanie instrumentów finansowych. 

Poniżej omawiamy priorytety inwestycyjne, w których przewidujemy zastosowanie instrumentów 

finansowych wraz z podsumowującą ich charakterystyki tabelą, następnie zaś skrótowo opisujemy 

priorytety inwestycyjne, w ramach których rozważaliśmy możliwośd zastosowania instrumentów 

finansowych, natomiast ostatecznie nie zaproponowaliśmy ich użycia. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3c kontynuowane będą najważniejsze dotychczasowe działania 

województwa na rzecz wsparcia przedsiębiorstw za pomocą instrumentów finansowych, 

realizowanych w perspektywie 2007-2013 z wykorzystaniem Inicjatywy JEREMIE. W samym RPO 

przewidziano szerokie stosowanie instrumentów finansowych oraz wysoką na nie alokację (120 mln 

euro), co w ramach oceny ex-ante zostało zoperacjonalizowane poprzez propozycje szczegółowych 

instrumentów finansowych oraz ich parametrów, w tym przeznaczanych na ich realizację środków. 

Zaproponowany zbliżony do obecnego system oparty na poręczeniach i pożyczkach, przy tworzeniu 

różnych wariantów tych drugich (mikropożyczki, pożyczki w kwotach 100 tys. do 500 tys. zł i od 

500 tys. zł) w zależności od profilu odbiorcy i projektu oraz wielkości projektu. Zasadniczym celem 

interwencji z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach PI 3c będzie eliminacja luki 

finansowej MŚP – przy czym, jak wskazaliśmy powyżej, z diagnozy wynika jej koncentracja wśród 

najmniejszych przedsiębiorstw, przy jednostkowo niezbyt wysokich kwotach. Dlatego też zasadniczą 

rolę w eliminacji luki powinny odegrad instrumenty poręczeniowe oraz pożyczkowe, ukierunkowane 

na maksymalną dostępnośd dla odbiorców ostatecznych, ale niekoniecznie na tworzenie 

preferencyjnych warunków co do oprocentowania – takie założenie umożliwi jednocześnie 

prawidłowe adresowanie wsparcia (ograniczenie jałowej straty) i zmniejszy tworzone przez nie 

zakłócenia rynkowe. Obok eliminacji luki finansowej częśd środków w ramach instrumentów 

finansowych może byd wykorzystywana do tworzenia efektu zachęty poprzez oferowanie kapitału po 

cenach niższych od rynkowych - rozwiązanie takie zaproponowano w odniesieniu do wsparcia 

nowych firm (w ramach mikropożyczek) oraz wpisujących się w najambitniejsze cele RPO projektów 

inwestycyjnych (dla większych projektów pożyczkowych). 

Zaproponowane w opracowaniu alokacje i wynikające z nich wskaźniki zostały dobrane tak, by 

konsumowad wyniki zakrojonego na szeroką skalę badania MŚP województwa wielkopolskiego – 

jednocześnie, biorąc pod uwagę zmiennośd sytuacji gospodarczej i otoczenia zewnętrznego, 

zakreślono też przedziały możliwych alokacji na poszczególne instrumenty, omawiając w szczegółach 

wariant, który obecnie wydaje się najbardziej zasadny. Trzeba też podkreślid, że założono 

kontynuację interwencji w ramach Inicjatywy JEREMIE w zbliżonej do obecnej formie. 
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Interwencję WRPO 2014+ w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c w zakresie modernizacji 

energetycznej (zarówno sektora mieszkaniowego, jak i budynków użyteczności publicznej) 

rekomendujemy oprzed na instrumencie pożyczkowym. Racjonalnośd inwestycji powinna byd 

zagwarantowana dzięki obowiązkowym audytom energetycznym. Potencjalni beneficjenci, mając 

w perspektywie koniecznośd zwrotu całości zaciągniętej pożyczki, określą zakres prac w sposób 

zapewniający maksymalizację oszczędności/dodatkowych w wyniku realizacji inwestycji. Pozwoli to 

na wsparcie wyłącznie przedsięwzięd uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia, co będzie 

wyjściem naprzeciw zidentyfikowanym zawodnościom rynku, w tym nieoptymalnemu poziomowi 

inwestycji termomodernizacyjnych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Wartością dodaną proponowanego instrumentu jest również rewolwing 

środków oraz zaangażowanie dodatkowych zasobów w postaci krajowego współfinansowania. 

Proponujemy wprowadzenie w WRPO dwóch schematów pożyczkowych:  

 w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznych – preferencyjne 

pożyczki (około 40,2 mln euro łącznie z kosztami zarządzania); 

 modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - preferencyjne 

pożyczki, na które proponujemy przeznaczyd około 35 mln euro łącznie z kosztami 

zarządzania.  

W przypadku priorytetu inwestycyjnego 9b proponujemy, na podstawie korzystnych doświadczeo 

z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA, proponujemy oferowanie instrumentu pożyczkowego na cele 

służące rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich i wiejskich, którego odbiorcami mogłyby byd 

jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, paostwowe i samorządowe jednostki 

organizacyjne, w tym paostwowe jednostki budżetowe. Alokacja na instrument pożyczkowy 

wynosiłaby 40 milionów euro, wraz z kosztami zarządzania. Kwestią do dalszego doprecyzowania 

pozostaje natomiast sposób skorelowania inwestycji finansowych pożyczką ze środków EFRR 

z projektami finansowanymi dotacyjnie ze środków EFS, w celu osiągnięcia wymaganej 

komplementarności wsparcia. 

Podsumowanie planowanych instrumentów finansowych 

PI Instrument Proponowana 

alokacja (mln 

euro) 

Max min wielkość 

pojedynczej 

transakcji (tys. zł) 

Odbiorcy 

ostateczni  

Inne cechy 

(zapadalność, 

oprocentowanie) 

3c poręczenie 33,0/(66) 0 – 2 000 MŚP Wysoki efekt 

dźwigni. 

mikropożyczki 33,0 0-100 mikro i małe 

przedsiębiorstwa, 

nowe 

przedsiębiorstwa 

Warunki rynkowe, z 

preferencjami dla 

startupów. 

pożyczki 100-500 54,0 100-500 MŚP Warunki rynkowe, 

ew. oprocentowanie 

preferencyjne 

pożyczki 500-1 

mln 

21,60 do 2 000 MŚP Preferencje zgodnie 

z celami RPO 

4c pożyczki – 

budownictwo 

mieszkaniowe  

35,0 do 10 000 wspólnoty 

mieszkaniowe, 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, TBS, 

Warunki 

preferencyjne 
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PI Instrument Proponowana 

alokacja (mln 

euro) 

Max min wielkość 

pojedynczej 

transakcji (tys. zł) 

Odbiorcy 

ostateczni  

Inne cechy 

(zapadalność, 

oprocentowanie) 

jednostki samorządu 

terytorialnego (w 

zakresie 

budownictwa 

komunalnego i 

socjalnego) 

pożyczki – JST 40,2 do 10 000 jednostki samorządu 

terytorialnego, ich 

związki oraz jednostki 

organizacyjne; 

podmioty 

posiadające 

osobowośd prawną, 

w tym podmioty 

świadczące usługi 

publiczne w ramach 

realizacji obowiązków 

własnych jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Warunki 

preferencyjne.  

9b pożyczki 40 500-20 000 jednostki samorządu 

terytorialnego, 

przedsiębiorcy, 

paostwowe i 

samorządowe 

jednostki 

organizacyjne, w tym 

paostwowe jednostki 

budżetowe, 

podmioty ekonomii 

społecznej, podmioty 

działające na 

podstawie umowy o 

partnerstwie 

publiczno – 

prywatnym 

Preferencyjne 

oprocentowanie 

zależnie od 

założonego efektu 

społecznego, 

zapadalnośd do 20 

lat. 

 

Priorytety inwestycyjne, w których nie rekomendujemy zastosowania instrumentów finansowych. 

W PI 1b nie rekomenduje się stosowania instrumentów finansowych. Przesądza o tym kilka 

czynników. Mianowicie, konieczna jest maksymalizacja efektu zachęty, uzasadniona bardzo 

nieznaczną skalą dotychczasowego zaangażowania przedsiębiorstw w Wielkopolsce w prowadzenie 

i wykorzystywanie wyników prac B+R. Efekt taki w największym stopniu zapewni finansowanie 

bezzwrotne, tym bardziej, że kwalifikujące się do wsparcia przedsięwzięcia dotyczą stosunkowo 

wczesnego poziomu gotowości technologicznej, obejmującego wyłącznie prace rozwojowe, 

tworzenie demonstratorów i prace walidacyjne, co oznacza wysoki stopieo ryzyka takich 

przedsięwzięd, stawiający pod znakiem zapytania zasadnośd stosowania instrumentów finansowych. 

Wyjątek mogłyby stanowid tu instrumenty zwrotne o charakterze kapitałowym, ale z kolei te w dużej 

skali planowane są na szczeblu programowania krajowego (linia demarkacyjna nie przewiduje ich na 
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poziomie regionalnym). Wreszcie, trzeba również pamiętad, że w programie występowad będą 

stosunkowo niskie współczynniki intensywności wsparcia, zmuszające beneficjentów ostatecznych do 

asygnowania stosunkowo wysokiego wkładu własnego. Będzie to podwyższad efektywnośd 

stosowania dotacji. 

W ramach PI 3a nie proponujemy zastosowania instrumentów finansowych, ze względu na znaczną 

ofertę instrumentów kapitałowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ani 

instrumentów dłużnych ze względu na znaczną skalę oferowanego finansowania w ramach PI 3c 

WRPO 2014+. 

W ramach PI 3b rodzaje finansowanych typów projektów nie pozwalają raczej na zastosowanie 

instrumentów finansowych, ewentualnie wybrane rodzaje projektów mogą byd finansowane m.in. 

w ramach PI 3c. 

W przypadku większości typów projektów w priorytecie inwestycyjnym 4a, optymalną formą 

wsparcia – z uwagi na koniecznośd wytworzenia wystarczającej zachęty dla potencjalnych 

beneficjentów – będzie pomoc w formie dotacyjnej. Potencjał do wykorzystania instrumentów 

finansowych można zidentyfikowad jedynie w przypadku projektów elektroenergetycznych. Biorąc 

jednak pod uwagę poziom wskaźników produktu określonych w WRPO oraz niepewnośd w zakresie 

ostatecznej formuły krajowego systemu wsparcia regulowanego zapisami ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, na obecnym etapie rekomendujemy ograniczenie wsparcia do dotacji także 

w przypadku instalacji wytwarzających energię elektryczną. Wraz ze stabilizacją otoczenia interwencji 

WRPO w tym obszarze, ewentualne zastosowanie instrumentu finansowego (w formie schematu 

pożyczkowego na inwestycje w instalacje elektroenergetyczne wykorzystujące OZE) może jednak 

okazad się w przyszłości rozwiązaniem optymalnym.  

W ramach PI 4e również nie rekomendujemy zastosowania instrumentów finansowych, ze względu 

na problemy dotyczące własności infrastruktury (modernizacja oświetlenia ulicznego) oraz 

koniecznośd angażowania („zablokowania”) znacznych środków finansowych na długi czas 

w przypadku finansowania zakupu energooszczędnego taboru transportu miejskiego. 

W przypadku PI 6a na podstawie dostępnych materiałów i analizy funkcjonowania w Polsce 

systemów gospodarki odpadami wydaje się, że opłacalnośd inwestycji w tym obszarze może budzid 

wątpliwości. Dlatego też nie rekomendujemy stosowania w tym priorytecie instrumentów 

finansowych. 

Mimo występowania pewnych przesłanek do stosowania instrumentów finansowych w ramach PI 8iii 

ostatecznie zarekomendowano rezygnację z ich stosowania. Wynika to przede wszystkim 

z zewnętrznych ograniczeo, nakładanych na ewentualny instrument finansowy, ograniczających jego 

uniwersalnośd i szanse powodzenia (chodzi w szczególności o zawężenie grup odbiorców 

ostatecznych do osób biernych i bezrobotnych oraz koniecznośd alokacji większości środków na 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy), dużej konkurencji instrumentów z poziomu krajowego 

i możliwości tworzenia zbliżonych rozwiązao (ale nie poddanych ww. restrykcjom) w ramach PI 3c. 

System wdrażania instrumentów finansowych 

W analizie ex-ante rozważane były różne rozwiązania organizacyjne (opcje) wdrażania instrumentów 

finansowych w RPO WW, dopuszczone na mocy przepisów regulujących funkcjonowanie 

Europejskich Funduszy Inwestycyjnych i Strukturalnych. Oprócz tego, pod uwagę wzięto również 
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możliwe rodzaje instrumentów finansowych, obejmujące instrumenty"off-the-shelf" ("gotowe" –

o zadanych charakterystykach) oraz "tailor made" (projektowane samodzielnie - "szyte na miarę"). 

Z oczywistych względów wzięto pod uwagę również specyfikę priorytetów inwestycyjnych, w ramach 

których w wyniku analizy skonkludowano zasadnośd stosowania instrumentów finansowych (a więc: 

w PI 3c - instrumentów redukujących lukę finansowania i zakładających - w przypadku pożyczek 

o większej wartości - efekt zachęty, w PI 4c - instrumentów wspierających przedsięwzięcia 

podnoszące efektywnośd energetyczną w budownictwie mieszkaniowym i budynkach publicznych 

poprzez efekt zachęty oraz w PI 9b - instrumenty służące finansowaniu inwestycji rewitalizacyjnych 

z uwzględnieniem oddziaływania w sferze społecznej, ukierunkowane na zmniejszenie luki 

finansowania wraz z efektem zachęty).  

Analizy i wynikające z nich ustalenia doprowadziły do sformułowania propozycji oparcia systemu 

wdrażania instrumentów finansowych w RPO WW o dwufunduszowy model funduszu funduszy.  

W modelu tym: 

 pierwszy fundusz funduszy zostałby ustanowiony z zadaniem wdrażania instrumentów 

finansowych przewidzianych w PI 3c; w dziedzinie tego priorytetu znaleźd mogą 

zastosowanie w miarę jednorodne instrumenty finansowe, przeznaczone dla uniwersalnie 

rozumianej sfery gospodarczej, 

 drugi fundusz funduszy byłby odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów finansowych 

zaplanowanych w PI 4c i 9b; zgrupowane byłyby tu instrumenty, służące wspieraniu bardziej 

specyficznych przedsięwzięd / dziedzin problemowych interwencji publicznej(efektywnośd 

energetyczna i rewitalizacja)1. 

Podział modelu wdrażania na dwa fundusze funduszu uzasadniają również przewidziane wielkości 

alokacji środków RPO, tworzące odpowiednią masę krytyczną do zaplanowania takich rozwiązao 

(w przypadku pierwszego z funduszu funduszy jest to 141,6 -174,6 mln euro, a drugiego 115,2 mln 

euro2). 

Jeśli chodzi o rodzaje instrumentów finansowych (Instrumenty "gotowe" vs. projektowane 

samodzielnie), to w analizie ex-ante zarekomendowano samodzielne kształtowanie instrumentów 

finansowych. Pomimo wielu zalet instrumentów "off-the-shelf", które dostrzeżono w toku analizy, 

z uwagi na zadane cechy tych instrumentów, uznano, że z ich stosowaniem może wiązad się 

pojawienie ograniczeo utrudniających odzwierciedlenie w procesach finansowania specyfiki 

regionalnej (województwa wielkopolskiego). Jednocześnie, z drugiej strony, region posiada bardzo 

bogate doświadczenia wynikające z wdrażania instrumentów finansowych (projektowanych 

w Inicjatywie JEREMIE i JESSICA) w poprzednim okresie programowania. Fakty te uzasadniają 

zaproponowany wybór. 

                                                           
1
 W badaniu przywołano pozytywne doświadczenia województwa wielkopolskiego, wynikające ze współpracy z instytucją 

która mogłaby także pełnid rolę funduszu funduszy w obecnym WRPO 2014+ tj. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 
który z powodzeniem realizuje Inicjatywę JESSICA w Wielkopolsce w oparciu o środki minionego okresu programowania 
funduszy strukturalnych. 
2
 Ewentualnie, dodatkowe ok. 34 mln euro w przypadku włączenia do tego funduszu instrumentów finansowych w ramach 

PI 4a - w niniejszej analizie kwestia stosowania finansowania zwrotnego w tym priorytecie pozostawiona została otwartą 
(jednak z preferencją dla instrumentów bezzwrotnych) do czasu ustabilizowania się regulacji dotyczących interwencji 
w sferze wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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Inne kwestie 

Nowe regulacje dla okresu programowania 2014-2020 dopuszczają możliwośd łączenia instrumentów 

finansowych z dotacjami. W przypadku WRPO 2014+ należałoby rozważyd w przypadku zastosowania 

mechanizmu nieproporcjonalnego podziału oprocentowania) subsydiowanie odsetek od części 

oprocentowania wkładu własnego pośrednika finansowego dla PI 3c i 4c, zaś w przypadku PI 9b 

uzupełnianie pożyczek dotacjami na doradztwo, związanymi z przygotowaniem danej inwestycji 

i w szczególności osiągnięciem odpowiedniego efektu społecznego. 

Celem niniejszego opracowania było także dokonanie oceny ryzyka gwarancji, czyli 

prawdopodobieostwa wypłat w ramach stosowanych instrumentów poręczeniowych. Ryzyko to 

zostało oszacowane na poziomie 25%, zaś współczynnik mnożnikowy pomiędzy wkładem z programu 

operacyjnego i udzielonym finansowaniem dłużnym na poziomie 6. 

Poważnym wyzwaniem we wdrażaniu instrumentów finansowych może byd natomiast 

zainteresowanie pośredników finansowych wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach WRPO 

2014+ (podobnie jak i dla innych RPO), ze względu na obniżone w stosunku do okresu 2007-2013 

limity kosztów zarządzania/opłat za zarządzanie. 
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1.2 Executive summary 

Basic information 

The “Ex-ante Analysis regarding the Possibility of Applying Financial Instruments within the 

framework of Wielkopolska Regional Operational Programme in 2014-2020” was conducted within 

the period from December 2014 to June 2015 by a consortium of research companies comprising 

PAG Uniconsult (consortium leader), IMAPP and ASM Kutno, at the request of Urząd Marszałkowski 

of Wielkopolskie Voivodeship. 

The purpose of the study was to evaluate the possible scale and scope of application of financial 

instruments under WROP 2014+ in accordance with the requirements laid down in Art. 37 of General 

Regulation 1303/2013 and EC/EIB document (ex-ante FI methodology) and to carry out a prudent ex-

ante evaluation of the risk referred to – inter alia – in Art. 8 of the Commission Delegated Regulation 

(EU) no. 480/2014 of 3 March 2014 and Art. 42 section 1 (b) of the Regulation 1303/2013. 

Desk research, qualitative and quantitative studies were performed within the scope of this analysis. 

Qualitative studies were based on 33 individual in-depth interviews within a wide group of 

stakeholders: financial intermediaries, representatives of ultimate recipients, representatives of 

public administration and business organisations. 

Within the scope of quantitative studies (based on CAWI and CATI methods) the analysis was 

conducted among communities (n=196) and poviats (n=31) of Wielkopolskie region, SME sector 

(n=1530), ultimate recipients of the financial support under JEREMIE Initiative (n=1236), entities 

granted loans under JESSICA (n=27), residential co-ops (n=106), condominiums (n=117) and social 

rental housing TBS (n=17) and also entities of social economy (n=108) and entities delivering public 

services (n=30). 

Experience with instruments of financial engineering 

A definite majority of support for financial engineering instruments in the last period in 

Wielkopolskie region was granted from the funds of the Regional Operational Programme 2007-2013 

under JEREMIE Initiative (loans and guarantees for the development of the SME sector) and JESSICA 

Initiative (loans for activities increasing the attractiveness of urban areas, resulting in – among others 

– improved quality of educational and cultural services, sports and recreation and the development 

of business milieu institutions). The region was the first in Poland to join both Initiatives. Support was 

granted under those initiatives by financial intermediaries chosen by managers of holding funds 

managing funds under WROP. In the JEREMIE Initiative as the manager acted Bank Gospodarstwa 

Krajowego (the value of the contract signed with the bank amounted to PLN 501 million) and in the 

JESSICA Initiative – the European Investment Bank (the contract value totalled PLN 313 million). 

Under the JEREMIE Initiative by the end of 2014 BGK concluded with financial intermediaries 47 

contracts (global loans, counter-guarantees and portfolio guarantees) for a sum of PLN 916 million. In 

result thereof the entrepreneurs of Wielkopolskie region benefited from 2 448 loans in the total 

value of PLN 418 million and 4 343 guarantees (in the value of PLN 588 million) for funding of PLN 

1 379 million. Thus, the overall value of loans and credit facilities granted in the region with the 

support of WROP funds came to roughly PLN 1.8 billion. 
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Under the JESSICA Initiative 37 loans had been granted for a total value of PLN 321 million with the 

help of which for contracts were concluded regarding investments for a total value of PLN 622 

million. In over two-third of the projects the investors recruited among local authorities or 

companies of local authorities and in almost one third of the cases among private enterprises. 

On account of the results of JEREMIE and JESSICA thus far the Wielkopolskie region ranks first among 

other regions in Poland. With the leverage effect the employed WROP funds helped in supporting 

projects of a much greater value. 

Results of quantitative studies 

For the purpose of this analysis a quantitative study was performed on a sample of n=3398 

observations using telephone interview techniques and an online questionnaire. The study included 

SMEs, end beneficiaries of JEREMIE and JESSICA initiatives, communities, poviats, residential co-ops, 

condominiums, social rental housing TBS, social economy entities and entities performing public 

tasks. In most cases the study was performed on layer & random groups. 

In 2014 7.5% of SMEs remained in the financial gap of the non-awarded external financing. The 

financial gap involved typically microenterprises, new production enterprises and businesses 

oriented on the foreign market. Statistically more often credits and loans had not been granted in 

2014 to SMEs for the introduction of product innovations, purchase of technologies, machines and 

equipment and R&D works. Approximately 15% of SMEs in the financial gap declaring 

unimplemented investment projects closed year 2014 with a negative financial result (fraction 

significantly higher than within the SME population within the region). According to the respondents’ 

declarations insufficient collateral was the cause for not awarding 1/5 of credits and loans to SMEs in 

the Wielkopolskie region. 

The support offered under JEREMIE Initiative in years 2010-2014 in Wielkopolskie region in almost 

half of the cases involved SMEs, which according to the respondents’ declarations had no chances of 

gaining commercial external financing. The ability to access external funding, in the absence of 

financing offered under JEREMIE, was usually declared by newly established enterprises, with low 

income and a small number of employees (hence, the most likely to fall within the financial gap). 

Both in the opinion of the respondents and according to statistical studies, the fact of being the end 

beneficiary of JEREMIE Initiative had considerable bearing upon the value of investments and 

increase of employment. 

In years 2012-2014 within the financial gap of the declared thermo-modernisation investments due 

to unavailability of external financing remained 14% of co-ops, condominiums and social rental 

housing TBS and within the financial gap of the declared investments in renewable energy sources – 

7% of those entities. In the financial gap of unimplemented thermo-modernisation investments of 

co-ops, condominiums and social rental housing TBS the number of entities with poor financial 

results was higher than in the population. In the financial gap of unimplemented investment projects 

oriented on the use of renewable sources of energy the number of entities with financial results 

better than those of the population was greater. Because of poor knowledge of the possible use of 

renewable sources of energy and the frequency of declarations about no need for such investments, 

promoting the development of renewable power technology by co-ops, condominiums and social 
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rental housing TBS requires more encouragement and promotion than in case of thermo-

modernisation investments. 

According to the declarations of communities and poviats in the Wielkopolskie region in years 2015-

2017 most projects in areas for which financial instruments were provided under WROP 2014+ shall 

be implemented in order to increase power efficiency of buildings in the public sector, to install 

power-efficient street lighting as well as for the use of renewable energy sources and revitalisation of 

areas degraded in physical, social and economic terms. The highest value of the declared full demand 

for external financing for investments planned by local governments in years 2015-2017 concerns the 

revitalisation of areasdegraded in physical, social and economic terms, increase in power efficiency 

of buildings in the public sector, use of renewable energy sources and increase in power efficiency of 

multi-family residential buildings. 

The loan obtained under JESSICA Initiative was regarded usually positively by the ultimate recipients. 

According to 40% of respondents the financed investment would not have been completed without a 

loan granted under JESSICA and almost 40% of the ultimate recipients declared that the investment – 

in the absence of co-financing under JESSICA Initiative – would have been undertaken on a smaller 

scope or later. In 80% of the cases the investment was accelerated because of the loan granted 

under the Initiative and 1/3 of the respondents declared that owing to the support the investment’s 

territorial scope wasexpanded. 

Results of qualitative studies 

The results of qualitative studies showed a definitely favourable opinion about the financial 

engineering instruments applied within the scope of Wielkopolska  Regional Operational Programme 

in years 2007-2013, in particular under JEREMIE and JESSICA Initiatives. 

In spite of certain petty and unimportant insignificant comments financial brokers considered 

positively the cooperation with the Manager of JEREMIE Trust Fund and the concept of the Initiative, 

rating definitely better that concept of action than support granted in many regions without the trust 

fund. The commitment of the representatives of Urząd Marszałkowski of Wielkopolskie region was 

commended as well as the satisfactory collaboration between the representatives of regional 

authorities, financial intermediaries and the Holding Fund Manager. 

As highly positive features of the funding offered under JEREMIE Initiative were considered almost 

constant availability of loans and guarantees a offered by financial intermediaries under the Initiative 

contrary to the financing provided in the form of grants, available only within the scope of 

periodically announced contests. 

According to some respondents limited openness to risk in the offered financial products was one of 

the key barriers in addressing better the intervention under JEREMIE. 

The advantages of JESSICA Initiative emphasized most often included the lack of necessity of 

organising tenders by local authorities for drawing  a JESSICA loan (as a consequence of the unique 

character of the offer on the market) and in case of projects subject to public support rules – no 

limitations relating to the commercial use of project results. Attention was also given to the 

translation of the assumed social effects into parameters of the financing (interest rate, grace period, 

etc.), which should be used in the future. 
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In the future as regards the implementation of financial instruments under WROP 2014 pointed as an 

important matter was the need to ensure unambiguity of prevailing provisions with regard to the 

implementation of financial instruments and their combination with grant-based instruments. 

Investment priorities in which the use of financial instruments is recommended 

Below are discussed investment priorities, wherein the use of financial instruments is envisaged, 

together with a summary of their characteristics and a brief description of investment priorities 

where the use of financial instruments was considered but ultimately were not to be used. 

Within the scope of IP 3c the current measures of the region shall be continued, which are aimed at 

supporting enterprises with financial instruments implemented in perspective 2007-2013 with the 

use of JEREMIE Initiative. Within the framework of ROP wide use of financial instruments together 

with a high allocation of funds (EUR 120 million) had beenprojected, which was in the ex-ante study 

operationalised by proposing specific financial instruments and their parameters, including resources 

intended for their implementation. The proposed system based on guarantees and loans is similar to 

the current system, with different variants of the later (micro-loans, loans from PLN 100 thousand to 

500 thousand and above PLN 500 thousand) depending on the beneficiary and the project and its 

size. The primary goal of intervention with the use of financial instruments under IP 3c is to eliminate 

the financial gap of SMEs and – as demonstrated above – according to the diagnosis it concentrates 

among the smallest businesses and the sums are not high. 

For this reason the basic role in eliminating the gap should be played by guarantees and loans 

oriented on maximum accessibility for ultimate recipients but not necessarily on establishing 

preference conditions regarding interest rates – such assumption shall allow for addressing the 

support adequately (thus limiting the deadweight effect) and for mitigating market disturbances thus 

resulting. Apart from eliminating the financial gap, part of the funds under financial instruments may 

be used to create an incentive for offering capital at prices lower than market prices – such solution 

was proposed to support new businesses (under micro-loans) and investment projects corresponding 

with the most ambitious objectives of ROP (in case of bigger loan projects). 

The proposed allocations and the resulting indicators have been selected in such manner as to 

expend the results of a wide-ranging study of SMEs in the Wielkopolskie region – while at the same 

time considering the changeability of economic conditions and external milieu, also the ranges of 

possible allocations intended for respective instruments were defined and the variant discussed, 

which is considered the most feasible at present. Attention must be also given to the fact that it is 

assumed that intervention under JEREMIE Initiative in the form close to the present form shall be 

continued. Intervention under WROP 2014+ within the scope of IP 4c as regards energy 

modernisation (both in the residential buildings and public utility buildings) according to 

recommendations ought to be based on loans. The rationale of investments should be guaranteed 

owing to compulsory energy efficiency audits. Potential beneficiaries, cognisant of the need to repay 

the entire loan, shall define the scope of works in manner warranting maximum cost-

efficiency/additional savings in result of the investment. 

This shall allow for supporting only those projects that are viable and reasonable from the economic 

point of view and help address the identified inadequacies of the market, including but not limited to 

non-optimal level of thermo-modernisation investments both in residential buildings and among 
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local authorities. The added value of the proposed instrument is also the revolving character of funds 

and availability of additional resources in the form of national co-financing. Two loan schemes are 

proposed under WROP: 

 For energy modernisation of public buildings – preferential loans (approx. EUR 40,2 million 

together with costs of management), 

 Energy modernisation of multi-family residential buildings – preferential loans for which we 

suggest that approx. EUR 35 million should be allocated together with management costs. 

As regards IP 9b we propose – based on successful experience as regards the implementation of 

JESSICA initiative – to offer loans for revitalisation of marginalised urban and rural areas among 

beneficiaries that could include local authorities, entrepreneurs, state and local organisational units, 

including state budgetary units. The allocation for loans would amount to EUR 40 million together 

with costs of management. The matter to be agreed later is the method of correlating financial 

investments with a loan under the European Regional Development Fund with projects supported 

under ESF in order to achieve the required complementariness of support. 

Summary of the planned financial instruments 

IP Instrument Allocation (in 

million EUR) 

Max/min value of 

single transaction (in 

thousand PLN) 

End beneficiaries Other features 

(maturity, interest 

rate) 

3c guarantee 33,0/(66,0) 0 – 2 000 SME High leverage effect 

micro-loan 33,0 0-100 Micro and small 

enterprises, new 

businesses 

Market conditions 

with preferences for 

start-ups 

loans 100-500 54,0 100-500 SME Market conditions, if 

need be, 

preferential interest 

rate 

loans 500-1 

million 

21,6 Up to 2 000 SME Preferences in line 

with ROP goals 

4c loans – house 

building  

35,0 Up to10 000 Condominiums, 

residential co-ops, 

social rental housing 

TBS, units of local 

authorities (with 

regard to municipal 

and social building) 

Preferential terms 

loans – JST 40,2 up to10 000 units of local 

authorities, 

associations and 

organisational 

divisions, entities 

with legal 

personality, including 

entities delivering 

public services within 

the scope of duties of 

local authorities 

Preferential terms  

9b loans 40 500-20 000 units of local 

authorities, 

Preferential interest 

rates depending on 
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IP Instrument Allocation (in 

million EUR) 

Max/min value of 

single transaction (in 

thousand PLN) 

End beneficiaries Other features 

(maturity, interest 

rate) 

entrepreneurs, 

organisational state 

and local 

governmental units, 

including state 

budgetary units, 

entities of social 

economy, entities 

operating under a 

public & private 

partnership 

agreement 

the assumed social 

effect, with maturity 

up to 20 years 

 

Investments priorities under which the use of financial instruments is not recommended 

The use of financial instruments under IP 1b is not recommended for several reasons. Firstly, the 

incentive effect should be maximised because of the small scale of current involvement of 

enterprises in Wielkopolskie region in implementing and using the results of R&D works. Such effect 

shall ensure non-returnable financing to the greatest extent, especially as the projects qualifying for 

support relate to a relatively early stage of technological readiness comprising only development 

works, delivery of demonstrators and validation works, which involves high risk of such projects and 

casts doubt on the reasonableness of using financial instruments. An exception could be financial 

instruments providing equity, but those on a large scale are planned on the national programming 

level (the demarcation line does not envisage them on a regional level). Finally, the programme shall 

bring relatively low ratios of support intensity, thus compelling end beneficiaries to make a relatively 

high own contribution. This in turn shall increase the effectiveness of the grant.  

Within the scope of IP 3a the use of financial instruments is not proposed because of a broad offer of 

capital instruments within the scope of Operational Programme “Smart Growth” or debt instruments 

due to large scale of financing offered within the scope of IP 3c under WROP 2014+.  

Within the scope of IP 3b the types of financed project types do not allow for the use of financial 

instruments, chosen types of projects may be financed i.a. under IP 3c. 

In case of most types of projects under IP 4a the ideal form of support – due to the need to stir 

sufficient motivation among potential beneficiaries – is aid in the form of grants. The potential of 

financial instruments can be identified only in case of energy projects. However, considering the level 

of product indicators defined in WROP and uncertainness as regards the ultimate formula of the 

national support system regulated under the Act on renewable sources of energy, at the present 

stage we recommend that support should be limited to grants also in case of installations producing 

electricity. Together with the stabilisation of the environment of intervention under WROP in this 

area, the possible use of the financial instrument (in the form of a loan scheme for investments in 

power-saving installations based on renewable sources of energy) may prove to be the best solution 

in the future. 
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Within the scope of IP 4e the use of financial instruments is not recommended also because of 

problems relating to the ownership of infrastructure (modernisation of street lighting) and the need 

to allocate (“block”) considerable financial resources for a long time in case of financing the purchase 

energy efficient urban trams and buses. 

As regards IP 6a based on available materials and analysis of the waste management system in 

Poland it seems that the profitability of investments in this area may raise certain doubts. For this 

reason we do not recommend the use of financial instruments in this priority. 

Despite the fact that there are certain theses advocating the use of financial instruments under IP 

8iii, their use has not been recommended. This is mostly due to external limitations imposed on the 

possible financial instrument, limiting its universality and chances of success (in particular narrowing 

the group of ultimate recipients to inactive and unemployed individuals and the need to allocate 

most funds to persons in a particularly difficult situation on the labour market), large 

competitiveness of instruments on the national level and the possibility of developing similar 

solutions (but not subject to restrictions) under IP 3c. 

The system of implementing financial instruments 

In the ex-ante analysis various organisational forms were discussed (options) for implementing 

financial instruments under the Wielkopolska Regional Operational Programme, available under 

provisions regulating the functioning of the European Investment and Structural Funds. Apart from 

that, consideration has been given to possible types of financial instruments comprising “off-the-

shelf” instruments (“ready for use” with pre-defined characteristics) and “tailor-made”. For obvious 

reasons attention was also given to the specificity of investment priorities in which in result of the 

analysis the use of financial instruments was considered reasonable (i.e. under IP 3c – instruments 

reducing the financial gap and assuming – in case of loans of a greater value – the incentive effect, IP 

4c – instruments supporting projects aimed at improving power efficiency in residential buildings and 

public edifices through the incentive effect and IP 9b – instruments for financing investments aimed 

at revitalisation, taking into account the impact in the social area, oriented on minimising the 

financing gap together with the incentive effect). 

The analysis and the resulting conclusions led to the proposal to found the system of implementation 

of financial instruments under WROP on a two-fund model of a fund of funds. 

In this model: 

 the first FOF would be established with the aim to implement financial instruments under IP 

3c; in the area of this priority uniform financial instruments intended for the broadly 

understood economy could be applied; 

 the second FOF would be responsible for implementing financial instruments planned under 

IP 4c and 9b; it would group instruments aimed at supporting more specific projects / 

problem areas in public intervention (power efficiency and revitalisation)3. 

                                                           
3
 The study referred to positive experience of Wielkopolska region resulting from cooperation with the institution that 

could play the role of a fund of funds in the present WROP 2014+, i.e. the European Investment Bank, which successfully 
implements the JESSICA Initiative in Wielkopolska based on the funds of the previous programming period of the structural 
funds. 
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The division of the implementation model into two FOF is reasonable also because of the anticipated 

allocations of resources under ROP, providing an adequate critical mass to plan such solutions (in 

case of the first fund of funds this involves a sum of EUR 141,6-174,6 million and in case of the 

second fund EUR 115,2 million4). 

As regards the types of financial instruments (“off-the-shelf” instruments vs. tailored instruments), 

the ex-ante analysis recommends customised instruments. Despite many plus points of the “off-the-

shelf” instruments, which have been recognised during the analysis, because of the pre-defined 

features of those instruments, their use may involve certain limitations because of which reflecting 

the regional specificity in the financing processes may be difficult (in Wielkopolska region). At the 

same time, on the other hand, the region has broad experience resulting from the implementation of 

financial instruments (projected under JEREMIE and JESSICA Initiative) in the previous programming 

period. Those facts justify the proposed selection. 

Other issues 

The new regulations for the programming period 2014-2020 allow for combining financial 

instruments with grants. In case of WROP 2014+  consideration should be given to the possibility of 

applying a mechanism of asymmetric profit-sharing – subsidised interests on part of the interest-

based own means of the financial intermediary for IP 3c and 4c and in case of IP 9b the possibility of 

complementing loans with grants for consulting services for preparing a particular investment, in 

particular for achieving an adequate social effect. 

The purpose of this report was also to evaluate the risk of guarantees, i.e. the likelihood of payments 

under the applied guarantee instruments. This risk was evaluated at the level of 25% and the 

multiplier between the share of funds devoted for guarantees under the operational programme and 

the debt financing granted at the level of 6. 

The interest of financial intermediaries in implementing financial instruments under WROP 2014+ 

(like in case of other ROPs) may become a serious challenge in implementing financial instruments 

because of the reduced – compared to the period of 2007-2013 – limits for the management 

costs/fees. 

 

  

                                                           
4
 Additional approx. EUR 34 million, if any, if financial instruments under IP 4a are included in the said fund of funds – in this 

analysis the matter of repayable financing to be used in this priority remained open (however, with preference for non-
repayable instruments) until regulations concerning intervention in the area of support for power production based on 
renewable sources become stable. 
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2 Wprowadzenie 

Niniejsze badanie zostało zrealizowane w okresie grudzieo 2014-czerwiec 2015 przez konsorcjum 

firm badawczych PAG Uniconsult (lider konsorcjum), IMAPP oraz ASM Kutno.  

2.1 Przedmiot i cele badania oraz główne założenia badawcze 

Zgodnie z SOPZ celami badania są: ocena możliwej skali i zakresu zastosowania instrumentów 

finansowych w WRPO 2014+, zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 Rozporządzenia 1303/2013 

i dokumencie KE/EBI (metodologia ex-ante IF) oraz przeprowadzenie ostrożnej oceny ex ante ryzyka, 

o której mowa m.in. w art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 

2014 r. oraz art. 42 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia ogólnego.   

Zgodnie z SOPZ, zasadniczymi elementami oceny ex-ante IF są: 

 analiza doświadczeo wynikających z dotychczasowej interwencji, przede wszystkim 

z zastosowaniem instrumentów finansowych (zagadnienie badawcze d); 

 analiza potrzeb w zakresie interwencji z wykorzystaniem instrumentów finansowych – oparta 

na diagnozie potrzeb inwestycyjnych i niedoskonałości rynku (zagadnienie badawcze a); 

 zdefiniowanie parametrów instrumentów finansowych, w szczególności grup docelowych, 

alokacji, warunków oraz sposobu ich wdrażania (zagadnienie badawcze e); 

 dokonanie oceny, jaką wartośd dodaną niosą tak zdefiniowane instrumenty i jak przełożą się 

na mobilizację dodatkowego kapitału (zagadnienia b, c), względnie zaproponowanie, jakich 

dodatkowych środków użyd, by wzmocnid efekty instrumentów w poszczególnych obszarach; 

 oszacowanie wpływu zastosowania instrumentów na realizację celów programu (zagadnienie 

badawcze f) i zaproponowanie sposobów aktualizacji oceny ex-ante w przyszłości 

(zagadnienie badawcze g).  

Powyższe podejście jest uszczegółowieniem ogólnych propozycji metodologii oceny ex-ante 

proponowanej przez KE/EBI, wg której dwoma jej podstawowymi blokami jest ocena rynku (w tym 

ocena doświadczeo) oraz propozycje instrumentów i sposobów ich wdrażania5.  

2.2 Skrócony opis metodologii badania 

Szczegółowy opis metodologii, w tym: celów badania, metod eksploracji danych, badao ilościowych, 

jakościowych oraz paneli ekspertów, wykorzystanych źródeł danych, zawarto w koncepcji badania, 

która stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

W ramach niniejszej analizy zastosowano analizę danych zastanych, badania jakościowe i badania 

ilościowe. 

Badania jakościowe opierały się na indywidualnych wywiadach pogłębionych, prowadzonych z 

szerokim gronem interesariuszy, których lista znajduje się w załączniku 1 do niniejszego raportu. 

                                                           
5
 Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General methodology 

covering all thematic objectives Volume I: „The ultimate objective of the ex-ante assessment is to provide evidence of the 
adequacy of the envisaged FI against an identified market failure or suboptimal investment situation and to ensure that the 
FI will contribute to the achievement of the Programme and the ESIF objectives. As such, it can be considered as a 
validation tool which checks whether the decisions to deliver certain objectives laid down in the Programmes through an FI 
are adequate.” 
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Badania były prowadzone przy użyciu scenariuszy wywiadów, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, przez wykwalifikowanych moderatorów, członków zespołu eksperckiego. 

Badania ilościowe były prowadzone dwoma technikami: wywiadu telefonicznego wspomaganego 

komputerowo (CATI) oraz ankiety internetowej (CAWI). Badania zostały zrealizowane przez 

wyspecjalizowaną agencję badawczą w miesiącach styczeo-marzec 2015 r. Podsumowanie 

metodyczne badao ilościowych przeprowadzonych na cel niniejszej analizy przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 1. Alokacja próby badao ilościowych zrealizowanych na cel analizy w zakresie możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych 

Subpopulacja Symbol 

(wg SOPZ) 

Liczebnośd 

w próbie 

Technika 

gminy, powiaty A, B n=196+31 CAWI-CATI, badanie pełne ograniczone 

poziomem realizacji (RR) 

MŚP, w tym beneficjenci 

ostateczni JEREMIE 

C, D n=1530+1236 CATI, alokacja proporcjonalna 

oraz zbliżona do Neymanowskiej 

podmioty, którym 

przyznano pożyczki JESSICA 

E n=27 CAWI-CATI, badanie pełne ograniczone 

poziomem realizacji (RR) 

spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS 

G n=106+117+17 CATI, alokacja proporcjonalna 

podmioty ekonomii 

społecznej oraz podmioty 

wykonujące usługi publiczne 

G n=108+30 CATI, brak informacji o liczebności 

w populacji 

Próba w przypadku grup C (mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe i średnie, MŚP, z 

wyłączeniem odbiorców ostatecznych JEREMIE), D (odbiorcy ostateczni JEREMIE), G (wspólnoty, 

spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty wykonujące usługi 

publiczne oraz podmioty ekonomii społecznej) została określona warstwowo-losowo, a badanie było 

realizowane w formie wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Badanie w grupach A, 

B (gminy i powiaty województwa wielkopolskiego) oraz E (podmioty, które skorzystały z Inicjatywy 

JESSICA) było prowadzone na próbach obejmujących zdecydowaną większośd populacji, tj. 196 gmin, 

31 powiatów oraz 27 podmiotów (w tym jednostki samorządu terytorialnego), które skorzystały z 

Inicjatywy JESSICA. Badanie w grupach A, B, E było prowadzone w formie ankiety internetowej 

wspieranej techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, zależnie od preferencji 

respondentów. W przypadku ankiety internetowej z powodu wysokiego założonego współczynnika 

odpowiedzi (ang. response rate) kilkukrotnie wysyłane były przypomnienia (monity) o możliwości 

uczestnictwa w badaniu.  

W grupie C stosowana była alokacja zbliżona do Neymanowskiej, tj. bazująca na odchyleniu 

standardowym kluczowej z badanych zmiennych (w tym przypadku – odchylenia standardowego luki 

finansowej, które jest znacznie wyższe w przypadku przedsiębiorstw średnich i małych niż 

mikroprzedsiębiorstw) oraz ukierunkowana była na dokonywanie porównao z wykorzystaniem 
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technik statystycznych między trzema rzeczonymi grupami przedsiębiorstw. Odchylenie standardowe 

w grupie mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw małych oraz średnich zostało przybliżone na 

podstawie wcześniejszych badao konsorcjum Wykonawcy. W grupie MŚP niebędących odbiorcami 

ostatecznymi wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE zbadano 900 mikroprzedsiębiorstw, 350 

przedsiębiorstw małych oraz 280 przedsiębiorstw średnich z województwa wielkopolskiego. 

Równolegle prowadzone wywiady objęły 626 MŚP z województwa wielkopolskiego, które otrzymały 

pożyczki JEREMIE, 555 MŚP, które uzyskały reporęczenia JEREMIE oraz 55 MŚP, które uzyskały 

poręczenia portfelowe JEREMIE (alokacja zbliżona do proporcjonalnej). Założona alokacja w grupie D 

była zbliżona do proporcjonalnej. Badanie w grupie G objęło 106 spółdzielni mieszkaniowych, 117 

wspólnot mieszkaniowych i 17 towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z województwa 

wielkopolskiego oraz 80 podmiotów ekonomii społecznej i 50 jednostek wykonujących usługi 

publiczne. Ważenia próby spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS dokonano na podstawie 

zmiennej o zasobie mieszkaniowym tych podmiotów raportowanej w Banku Danych Lokalnych (BDL) 

GUS. 

Przy doborze jednostek do próby, poza informacją pochodzącą z operatu agencji badawczej, 

stosowano pytania filtrujące dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

województwa wielkopolskiego oraz liczby pracowników (poniżej 250 os.). Brak odpowiedzi na pytania 

dotyczące wysokości dochodów, przychodu, inwestycji również był tożsamy koocowi wywiadu, co 

ukierunkowane było na zapewnienie rzetelnych informacji o wielkości i determinantach luki 

finansowej, o co pytano w dalszej części wywiadu. Badania w grupach C, D, G były anonimowe, zaś w 

grupach A, B, E – poufne; jakośd była kontrolowana poprzez rejestrację wywiadów. 

Granice klas na prezentowanych w raporcie mapach (kartogramach) wyznaczone zostały metodą 

podziału naturalnego G. Jenksa (ang. natural break method). W celu analizy danych ilościowych 

wykorzystano metody statystyki wielowymiarowej, w tym testy nieparametryczne, metodę 

dwustopniowego grupowania, testy niezależności. W przypadku wyników testów statystycznych 

raportowano p-wartośd, tj. prawdopodobieostwo popełnienia błędu I rodzaju – odrzucenia hipotezy 

zerowej testu statystycznego, która w rzeczywistości jest prawdziwa. Dla uproszczenia p-wartośd 

można traktowad jako prawdopodobieostwo popełnienia błędu; jako najczęściej akceptowalny 

poziom istotności (a zatem dopuszczalne prawdopodobieostwo popełnienia błędu) przyjmuje się 1% 

lub 5%. Ankietowani w przypadku zmiennych ilościowych (jak przychód, wydatki inwestycyjne, luka 

deklarowanych niezrealizowanych inwestycji lub luka nieprzyznanego finansowania zewnętrznego) 

mieli możliwośd wskazania wartości punktowej lub przedziałowej. Mimo że prowadzi to do 

zaburzenia rozkładu (który wynikowo nigdy nie będzie zbliżony do normalnego), nie stanowi to 

problemu analitycznego w sytuacji zastosowania testów nieparametrycznych, w tym: Kołmogorowa-

Smirnowa, Kruskala-Wallisa, Manna-Whitneya. Klasy dla zmiennych ilościowych były skonstruowane 

w taki sposób, aby możliwie najlepiej agregowad populację (tj. aby wynikowa liczebnośd klas tej 

zmiennej była zbliżona). Definicję kluczowych dla badania zjawisk luki deklarowanych 

niezrealizowanych inwestycji oraz luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego przedstawiono 

poniżej. 

L u k a  d e k l a r o w a n y c h  n i e z r e a l i z o w a n y c h  i n w e s t y c j i  jest najszerszą koncepcją 

wartości globalnej luki finansowej: uwzględnia również potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw, które 

w badanym okresie nie ubiegały się o finansowanie zewnętrzne. Z doświadczeo konsorcjum 



Raport końcowy | 25 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

Wykonawcy wynika, że zaletą luki finansowej deklarowanych niezrealizowanych inwestycji jest 

wyższy współczynnik odpowiedzi, podanie tej wielkości jest dla przedsiębiorców łatwiejsze niżeli w 

przypadku luki nieprzyznanego finansowania. Ankietowani, mimo że pamiętają fakt starania się o 

kredyt, pożyczkę czy leasing, mogą nie byd w stanie dokładnie ocenid wysokości finansowania, o 

które się ubiegali. Przedsiębiorcy mogą byd ponadto skłonni do przeszacowywania swoich zdolności 

rozwoju i rentowności planowanych przedsięwzięd. Podejście to nie uwzględnia p r o b l e m u  

a g r e g a c j i  – faktu, że przeprowadzenie wielu niezrealizowanych projektów inwestycyjnych 

mogłoby spowodowad, że pozornie atrakcyjne inwestycje mogłyby się łącznie okazad nieefektywne.  

L u k a  n i e p r z y z n a n e g o  f i n a n s o w a n i a  z e w n ę t r z n e g o  stanowi estymator wartości 

globalnej finansowania zewnętrznego, o które przedsiębiorstwa ubiegały się bezskutecznie. 

Uwzględnia ona zarówno kredyty, pożyczki, jak leasing. Podejście to, podobnie jak luka deklaracji, nie 

uwzględnia faktu otrzymania zbyt dużego (nieracjonalnego ekonomicznie) finansowania przez 

podmiot. Do wad podejścia zalicza się także p r o b l e m  a g r e g a c j i , czyli dysproporcji między 

indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstw a poziomem finansowania racjonalnym dla całej 

gospodarki. Pomiar wielkości luki w tym ujęciu jest bardziej złożony: wymaga wskazania przez 

ankietowanego liczby przedmiotów finansowania zewnętrznego oraz wartości nieprzyznanych 

kredytów, pożyczek lub leasingów. Sytuacje, gdy respondent ubiegał się o finansowanie zewnętrzne 

na jeden cel w kilku instytucjach finansowych, są uwzględniane jako jeden przypadek. Analogicznie 

jak w przypadku luki deklaracji, respondenci proszeni będą wpierw o określenie wartości punktowej, 

a w razie niemożności uzyskania tej danej – o wskazanie wartości przedziałowej. 

Istotnym elementem oceny w tych PI, gdzie zaproponowano IF, było dokonanie oszacowania dźwigni 

(przy przyjętych założeniach, co do mobilizacji dodatkowego kapitału) oraz wartości dodanej. Co do 

zasady przy wyliczeniach przyjęto metodologię zalecaną przez KE/EBI autorstwa PwC: 

 przez dźwignię rozumie się stosunek dodatkowego (tj. nie pochodzącego ani z EFSI, ani od 

odbiorcy koocowego) kapitału zmobilizowanego do realizacji projektu do środków 

pochodzących z EFSI; w praktyce środkami tymi są wkład pośrednika finansowego do 

instrumentu w wypadku pożyczek oraz wartośd kredytu uzyskanego dzięki poręczeniu w 

wypadku poręczeo (także w części, na którą nie było poręczenia); dźwignię wylicza się 

wyłącznie dla pierwszego obrotu; 

 przez wartośd dodaną rozumie się stosunek wartości projektu zrealizowanego dzięki 

wsparciu do wniesionych z EFSI środków, przy czym analiza wartości dodanej polega na 

porównaniu różnych instrumentów, a także uwzględnieniu rewolwingu dla instrumentów 

zwrotnych; 

 wartośd dodana wyliczana jest zarówno dla pierwszego obrotu jak i z założeniem rewolwingu 

środków (w tym drugim wypadku za wartośd wspartych projektów przyjmuje się wartośd 

wspartych projektów powiększoną o wartośd renty wieczystej, wyliczonej przy założeniu, że 

jest ona w wysokości rocznej raty kredytów/pożyczek wspartych w pierwszym obrocie 

projektów (przyjęto, że finansowanie udzielane jest na maksymalny możliwy okres, a 
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rynkowa stopa procentowa wynosi 5 proc.;6 wartośd dodana jest wyższa dla krótszego okresu 

pożyczkowego i niższej rynkowej stopy procentowej). 

3 Podstawowe regulacje prawne 

W przeciwieostwie do okresu programowania 2007-2013, zasady stosowania instrumentów 

finansowych w okresie 2014-2020 i ewentualne możliwości ich łączenia z instrumentami 

bezzwrotnymi, są stosunkowo precyzyjnie uregulowane, szczególnie w ramach regulacji europejskich, 

co oczywiście nie oznacza, że w szeregu szczegółowych, bardziej technicznych kwestii nie pojawiają 

się wątpliwości, dotyczące konkretnych kwestii. 

Instrumenty finansowe (w poprzednim okresie programowania zwane instrumentami inżynierii 

finansowej) są zdefiniowane w Rozporządzeniu, dotyczącym zasad finansowych7. Zgodnie z art. 2 

lit. p tego rozporządzenia „Instrumenty finansowe oznaczają unijne środki wsparcia finansowego 

przekazywane z budżetu na zasadzie komplementarności w celu osiągnięcia określonego celu lub 

określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą przybierad formę inwestycji kapitałowych lub 

quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a 

w stosownych przypadkach mogą byd łączone z dotacjami”. Z kolei art. 140 ust. 2 tego 

rozporządzenia kładzie nacisk na stosowanie instrumentów finansowych w sytuacjach 

niedostatecznego poziomu inwestycji lub luki finansowej. Przepis zwraca uwagę na koniecznośd 

dodatkowości finansowania europejskiego w stosunku do środków krajowych, niezakłócanie przez 

nie wolnej konkurencji, a także na koniecznośd generowania przez nie efektu mnożnikowego. 

Najważniejsze postanowienia, dotyczące instrumentów finansowych znajdują się w tzw. 

Rozporządzeniu Ogólnym8. Instrumentom finansowym poświęcony został cały rozdział (Tytuł IV). 

Najważniejsze, wybrane postanowienia na temat instrumentów finansowych dotyczą następujących 

kwestii: 

 Ograniczenia stosowania instrumentów finansowych tylko do inwestycji, które uznaje się za 

finansowo wykonalne i nie otrzymujące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych 

(art. 37 ust. 1); 

 W przypadku instrumentów finansowych skierowanych do sektora przedsiębiorstw 

koniecznośd prorozwojowego ich stosowania, zarówno w przypadku instrumentów 

skierowanych na cele inwestycyjne, jak i obrotowe (art. 37 ust. 4). To postanowienie jest 

bardzo istotne, z jednej strony jasno wskazuje, że instrumenty finansowe nie są skierowane 

                                                           
6
 Stopę procentową przyjęto na poziomie 5 proc. arbitralnie; jest ona zbliżona do przeciętnej stopy dyskontowej wg 

komunikatu KE 2008/C 14/02 za ostatnie 5 lat. Wykorzystanie obecnej – rekordowo niskiej – stopy prowadziłoby do 
znacznie wyższego oszacowania wartości dodanej, jednocześnie w perspektywie 2023 r. należy oczekiwad wzrostu stóp 
procentowych. 
7
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002.  
8
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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wyłącznie na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z drugiej jednak strony – tak jak miało 

to miejsce obecnie – mogą się pojawiad problemy w operacyjnej definicji pojęcia celów 

prorozwojowych oraz pojęcia wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa o 

której mowa w Rozporządzeniu. Na szczęście wiele wskazuje na to, że Komisja Europejska w 

znacznie większym stopniu, niż w okresie 2007-2013 dopuszcza wykorzystywanie 

instrumentów finansowych w celach obrotowych, o czym świadczą także ostatnio 

pojawiające się wytyczne9. Nadal jednak pojawiają się pewne ograniczenia, tak jak chociażby 

wymóg złożenia biznes planu, który może byd trudny do spełnienia w przypadku funduszy 

poręczeniowych; gdyż z definicji w zasadzie wymagają one kopii dokumentów wymaganych 

przez bank lub fundusz pożyczkowy i stawianie dodatkowych wymogów byłoby 

zaprzeczeniem ich misji; 

 Możliwośd łączenia instrumentów finansowych z innymi instrumentami bezzwrotnymi 

i zwrotnymi, finansowanymi ze środków europejskich, przy założeniu jednak możliwości 

wydzielenia/kontroli wydatków kwalifikowanych, finansowanych w ramach różnych 

instrumentów, a także przy zachowaniu zasady, że suma wszystkich form wsparcia nie może 

przekraczad kwoty wydatków kwalifikowanych (art. 37 ust. 7-9). Tę ważną i niestety dośd 

złożoną kwestię bardziej szczegółowo analizujemy w dalszej części niniejszego raportu. 

 Postanowienie, że zarządzanie instrumentami finansowymi może zostad powierzone 

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, międzynarodowym instytucjom finansowym, w 

których paostwo członkowskie posiada akcje lub udziały, lub instytucjom finansowym z 

siedzibą w paostwie członkowskim, dążącym do osiągnięcia celów interesu publicznego i 

pozostającym pod nadzorem instytucji publicznej, bądź też innym instytucjom prawa 

publicznego lub prywatnego. W przypadku instrumentów finansowych w formie pożyczek lub 

gwarancji (poręczeo) mogą byd one zarządzane bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą 

(art. 38 ust. 4); 

 Inaczej, niż dotychczas mają byd finansowane wydatki kwalifikowane w ramach 

instrumentów finansowych. Obecnie kolejne transze finansowania nie powinny przekraczad 

25% wkładu programu operacyjnego do danego instrumentu finansowego. Pierwsza płatnośd 

może mied charakter zaliczkowy, druga może byd przekazywana po zaangażowaniu 60% 

wcześniej przekazanych środków, a kolejne po zaangażowaniu 85% przekazanych środków 

(art. 41. ust. 1) 

 Tak jak dotychczas, wszelkie przychody związane z danym instrumentem finansowym 

powinny byd przeznaczane na jego dalsze funkcjonowanie, bądź też na pokrycie kosztów 

zarządzania, jednak w ramach limitów określonych w odpowiednim tzw. akcie delegowanym 

(art. 43); 

 Środki finansowe zwracane lub uwalniane w trakcie wdrażania danego instrumentu 

finansowego powinny byd wykorzystywane na dalsze wsparcie w ramach danego lub innego 

instrumentu finansowego (art. 44); 

                                                           
9
EGESIF_14_0041-01 – 11/02/2015, European Commission, European Structural and Investment Funds, ‘Guidance for 

Member States and Programme Authorities. CPR_37_4 support to enterprises/working capital’. 
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 Środki finansowe (oryginalny wkład oraz wszelkie przychody) pozostające w ramach danego 

instrumentu finansowego powinny byd wykorzystywane w jego ramach (lub w ramach innych 

instrumentów finansowych, bądź innych form wsparcia), zgodnie z celami programu 

operacyjnego przez okres co najmniej 8 lat po zakooczeniu okresu kwalifikowalności 

wydatków (art. 45).  

Kolejnym istotnym dokumentem jest akt wykonawczy dotyczący między innymi wdrażania 

instrumentów finansowych (Rozporządzenie Delegowane)10. Kluczowe postanowienia tego 

rozporządzenia, mające istotny wpływ na zasady wdrażania instrumentów finansowych, dotyczą 

między innymi następujących kwestii: 

 Rozporządzenie zawiera minimalną listę kryteriów, które powinny byd brane pod uwagę 

przy wyborze podmiotów wdrażających instrument finansowy, jak na przykład: sposób 

dotarcia do odbiorców ostatecznych, proponowany poziom kosztów zarządzania, warunki 

proponowanych produktów finansowych, wartośd dodatkową wsparcia – zwiększenie 

poziomu aktywności lub objęcie nią nowych grup (art. 7 ust. 2); 

 Dla instrumentów poręczeniowych (gwarancyjnych) wymagane jest określenie, w drodze 

oddzielnej oceny ex ante11, uzupełniającej ocenę ex ante instrumentów finansowych, 

oczekiwanej wartości mnożnika kapitałowego, a zatem środków finansowych 

wystarczających do zagwarantowania określonej wartości kredytów/pożyczek i pokrycia 

związanych z nimi wypłat (art. 8); 

 Rozporządzenie zawiera bardzo szczegółowe postanowienia, dotyczące wielkości i sposobu 

określania wysokości pokrywanych ze środków wsparcia kosztów zarządzania 

instrumentami finansowymi (art. 13). I tak: 

 W przypadku funduszu funduszy, koszty zarządzania nie mogą przekroczyd rocznie 3% 

wielkości wkładu programu operacyjnego do funduszu funduszy przez pierwszy rok, 1% 

w drugim roku, a w kolejnych latach po 0,5% rocznie; dodatkowo fundusz funduszy 

może pobierad rocznie 0,5% wartości kwot wypłaconych pośrednikom finansowym, 

do momentu ich zwrotu. Łączna wartośd kosztów zarządzania nie może jednak 

przekroczyd 7% wkładu programu operacyjnego, w ciągu całego okresu 

kwalifikowalności wydatków; 

 W przypadku pośredników finansowych wdrażających instrumenty kapitałowe 

odpowiednie progi wyznaczono na poziomie 2,5% rocznie (pierwsze dwa lata) i 1% 

(kolejne lata) oraz dodatkowo po 2,5% rocznie od kwoty dokonanych inwestycji 

kapitałowych. Łączna kwota wydatków nie może jednak przekroczyd 20% wkładu; 

                                                           
10

 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Dz. Urz. UE L 138/5 z dnia 03.03.2014 r. 
11

 Taka ocena jest naturalnie częścią niniejszego badania. 
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 W przypadku pośredników finansowych udzielających pożyczek odpowiednie progi 

wyznaczono na poziomie 0,5% rocznie oraz dodatkowo po 1% rocznie od udzielonych 

pożyczek (zaś 1,5% w przypadku pożyczek dla osób fizycznych oraz mikropożyczek12). 

Łączna kwota wydatków nie może jednak przekroczyd 7% wkładu, zaś dla instytucji 

udzielających mikropożyczek 10%; 

 W przypadku pośredników finansowych udzielających poręczeo (gwarancji) 

odpowiednie progi wyznaczono na poziomie 0,5% rocznie oraz dodatkowo po 1,5% 

rocznie od kwoty udzielonych poręczeo (gwarancji). Łączna kwota wydatków nie może 

jednak przekroczyd 10% wkładu; 

 Rozporządzenie zawiera również postanowienia, dotyczące poziomu kosztów zarządzania 

dla instytucji udzielających dotacji powiązanych z instrumentami finansowymi, takich jak 

dotacje na pokrycie prowizji poręczeniowych oraz subsydiowanie odsetek. W tego typu 

przypadkach odpowiednie limity wydatków wynoszą odpowiednio 0,5% rocznie + 0,5% 

jednorazowo od kwoty wypłaconych dotacji i łącznie nie mogą przekroczyd 6% wielkości 

wkładu programu operacyjnego. 

 Powyższe progi mogą zostad podwyższone, o ile wynika to z przeprowadzonego przetargu 

(„competitive tender”);  

 W przypadku mikropożyczek i instrumentów kapitałowych przewiduje się stosowanie 

mechanizmu dyskontowania przyszłych opłat za zarządzanie i ustala je na poziomie 1% 

rocznie wartości portfela mikropożyczek, pozostającego do spłaty i 1,5% wartości 

udzielonych wejśd kapitałowych. 

Ważną regulacją w odniesieniu do polskiej sytuacji jest ustawa o zasadach realizacji programów 

operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202013. Ustawa 

w sferze dotyczącej instrumentów finansowych wskazuje na możliwośd powierzania funkcji funduszu 

funduszy wskazanym w ustawie instytucjom tzn. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Narodowemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości14. 

Jako szczególnie ważne i mające znaczenie dla projektowania i wdrażania instrumentów finansowych 

w okresie 2014-2020 należy uznad postanowienia i interpretacje dotyczące łączenia instrumentów 

finansowych i instrumentów bezzwrotnych (dotacji), które omawiamy w dalszej części raportu w 

rozdziale poświęconym możliwości zastosowania tego typu instrumentów w ramach WRPO 2014+. 

                                                           
12

 Jak rozumiemy tradycyjnie mikropożyczki będą definiowane jako pożyczki o wartości do 25 tys. euro. W tym kontekście 
warto dodad, że obecnie na poziomie Unii Europejskiej wdrażane są regulacje mające na celu doskonalenie oraz 
profesjonalizację działania pozabankowych funduszy pożyczkowych (mikropożyczkowych). Wprowadza się je poprzez 
„Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów”. Wydaje się, że w świetle tego typu 
zabiegów, przyszli beneficjenci wsparcia (pozabankowe instytucje finansowe) powinni spełniad sformułowane w Kodeksie 
zasady (oparte na europejskiej, dobrej praktyce pożyczkowej). 
13

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, Dziennik Ustaw 2014, poz. 1146. 
14

 Pojawiają się opinie, że wzmiankowane przepisy ustawowe w połączeniu z odpowiednimi przepisami europejskimi mogą 
pozwalad na powierzanie tym instytucjom funkcji funduszu funduszy bez zastosowania postępowania przetargowego, na 
obecnym etapie trudno jest określid na ile będzie to faktycznie możliwe. 
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Bardzo ważna i potencjalnie niekorzystna zmiana dotyczy także sposobu rozliczania przekazanych 

środków i warunków, przy spełnieniu których można wystąpid o kolejną transzę finansowania. W 

okresie 2007-2013 pośrednik finansowy (lub menedżer funduszu powierniczego) otrzymywał 

jednorazowo całą kwotę wkładu z programu operacyjnego. Obecnie przekazywanie środków będzie 

się odbywad w transzach, zaś możliwośd przekazania kolejnej transzy będzie uzależniona od 

rozliczenia odpowiedniej części poprzedniej transzy. Niestety wiele wskazuje na to, że system 

rozliczania nie będzie dotyczyd danego pośrednika finansowego, ale będzie działał na poziomie 

danego funduszu funduszy15. Może to prowadzid do poważnych problemów, związanych z płynnością 

i sprawnym wdrażaniem instrumentów finansowych, w szczególności w sytuacji gdy dany fundusz 

funduszy zarządza instrumentami finansowymi o różnych charakterystykach i różnej szybkości 

wdrażania. 

Wnioski, jakie można wyciągnąd z obowiązujących aktów prawnych pod kątem projektowania i 

wdrażania instrumentów finansowych w Polsce w okresie 2014-2020 są następujące: 

 Dośd poważne obawy budząlimity maksymalnych opłat za zarządzanie/pokrywania kosztów 

zarządzania dla poszczególnych instrumentów finansowych, w większości przypadków są one 

wyraźnie niższe, niż obecnie. Ponieważ należy przypuszczad, że znaczna częśd banków nie 

będzie nadal zainteresowana wdrażaniem instrumentów finansowych na poziomie 

regionalnym (chod oczywiście może to się zmienid), zmniejszona wysokośd kosztów 

zarządzania może dodatkowo ograniczyd zainteresowanie wdrażaniem projektów, instytucji 

nie będących bankami. W tej sytuacji jednym z rozwiązao może byd skorzystanie z możliwości 

ogłaszania przetargów, w których odpowiednio uwzględniana będzie oferowana wielkośd 

wynagrodzenia za zarządzanie, co powinno pozwolid na podniesienie wysokości powyższych 

progów (naturalnie, co do zasady, nie powinno to byd kluczowe kryterium wyboru 

pośrednika); 

 Jako wysoce uzasadnione należy natomiast ocenid powiązanie wielkości opłat za 

zarządzanie/limitów kosztów zarządzania z szybkością wdrażania poszczególnych 

instrumentów finansowych; tego typu rozwiązao bardzo brakowało (z wyjątkiem Inicjatywy 

JEREMIE) w okresie programowania 2007-2013; 

 Poważne problemy mogą wiązad się ze zmianą systemu przekazywania środków na 

instrumenty finansowe i ich rozliczania, z jednej strony może to wymagad bardzo 

precyzyjnego monitorowania procesu angażowania przekazanych środków (w postaci 

udzielonych pożyczek, kredytów lub poręczeo), z drugiej zaś strony wymaga przyjęcia 

pewnych założeo, jeżeli chodzi o szybkośd wydatkowania środków w ramach poszczególnych 

instrumentów finansowych, skierowanych do odpowiednich grup docelowych, a następnie 

podejmowania odpowiednich działao zaradczych w razie pojawienia się różnic w stosunku do 

przyjętego harmonogramu. W pesymistycznym wariancie przyjęte rozwiązania mogą 

prowadzid do tego, że wdrażanie produktów finansowych, cieszące się dużym 

zainteresowaniem i skierowanych do szerokich grup docelowych może byd opóźniane przez 

                                                           
15

 Zob, na przykład European Commission ‘European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and 
Programme Authorities.Financial Instruments CPR Article 41: Requests for payment’, EGESIF_15_0006-00  
11/02/2015 
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wolniejszą budowę portfela dla produktów bardziej złożonych i wyspecjalizowanych, o ile 

oba rodzaje będą rozliczane na przykład w ramach tej samej umowy z funduszem funduszy. 

 Korzystnie należy ocenid możliwośd łączenia instrumentów zwrotnych z bezzwrotnymi oraz 

wskazanie ogólnych warunków takiego łączenia. Faktycznie jednak w trakcie wdrażania 

konkretnych działao mogą się pojawid jeszcze pewne wątpliwości. Warto też zauważyd, że 

praktycznie niemożliwe (a przynajmniej bardzo trudne) będzie łączenie instrumentów 

poręczeniowych (gwarancyjnych) z jakimikolwiek innymi instrumentami, ze względu na brak 

możliwości odpowiedniego wydzielenia kosztów, gdyż poręczenie nawet w sytuacji 

zabezpieczenia określonej części kredytu (np. 60, czy 80%) dotyczy de facto jego całości16. 

Możliwe wydaje się natomiast poręczanie kredytu komercyjnego, w sytuacji subsydiowania 

części odsetek ze środków europejskich, o ile poręczenie obejmuje wyłącznie kapitał kredytu, 

bez odsetek. 

 Zdecydowanie korzystnie należy ocenid rozwiązanie, zgodnie z którym środki pozostałe po 

wdrażaniu danego instrumentu finansowego powinny byd wykorzystywane w ramach tego 

samego instrumentu lub innych instrumentów finansowych lub innych form wsparcia, przez 

okres co najmniej 8 lat po zakooczeniu okresu kwalifikowalności wydatków, a także przyjęcie 

reguł, jeżeli chodzi o możliwośd finansowania w tym okresie kosztów zarządzania, a także 

kosztów zarządzania aktywnym portfelem 

4 Dotychczasowa interwencja 

4.1 Wsparcie w formie instrumentów inżynierii finansowej ze środków 
europejskich (RPO WW, PO KL, PO IG) – analiza danych zastanych 

Zdecydowana większośd wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w poprzednim okresie 

finansowania realizowana była z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 w postaci Inicjatywy JEREMIE (pożyczki i poręczenia na rozwój sektora MŚP) oraz 

Inicjatywy JESSICA (wsparcie za pomocą pożyczek działao zwiększających atrakcyjnośd obszarów 

miejskich). Na mniejszą skalę instrumenty te były oferowane w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (mikropożyczki na zakładanie firm) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (wsparcia przedsiębiorczości na pomocą instrumentów kapitałowych). 

4.1.1 Inicjatywa JEREMIE 

Informacje podstawowe 

Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem, który przystąpił do Inicjatywy JEREMIE. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego (dalej: WRPO), na podstawie umowy z dnia 21 lipca 2009 r. powierzył 

                                                           
16

 Takie stanowisko potwierdzają zresztą „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 10 kwietnia 2015, p. 6.7.2, lit. g – zakaz obejmowania kosztów 
kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym. Swoją drogą użyte sformułowanie jest 
niezbyt precyzyjne i może byd mylące.  
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Bankowi Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Województwa Wielkopolskiego (dalej: MFPJWW).  

Inicjatywa finansowana jest ze środków WRPO, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych 

instrumentów wsparcia przedsiębiorczości”. BGK realizuje projekt o nazwie „Wsparcie 

przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE 

w Wielkopolsce” o wartości 501,3 mln zł (375,9 mln zł to udział UE, zaś 125,4 mln zł - budżetu 

paostwa).  

Wielkośd wielkopolskiego funduszu powierniczego wyrażona w wartościach bezwzględnych jest 

zdecydowanie największa spośród ogółem 7 regionów wdrażających w Polsce Inicjatywę JEREMIE, 

aczkolwiek w przeliczeniu na jeden aktywny podmiot MŚP, jest niższa niż w województwie 

zachodniopomorskim oraz dolnośląskim. 

Wykres 1. Wartośd umów podpisanych z Menadżerami Funduszy Powierniczych JEREMIE w Polsce – w wartościach 
bezwzględnych oraz w przeliczeniu na jeden działający podmiot sektora MŚP. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 wg stanu na 30.11.2014 r. oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego 

za 2013 r. ("Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r.", Warszawa 2014). 

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako MFPJWW, odpowiedzialny jest za wybór tzw. pośredników 

finansowych (banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz innych instytucji finansowych), 

których projekty, wybierane w drodze konkursowej, otrzymują wsparcie ze środków FPJWW i 

pozwalają udzielad przedsiębiorstwom (wyłącznie z sektora MŚP) wsparcia w formie pożyczki lub 

poręczenia. W ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim BGK oferuje pośrednikom 

finansowym 3 produkty finansowe: reporęczenie, pożyczkę globalną i poręczenie portfelowe. 

Konkursy dla pośredników finansowych 

Menedżer FPJWW ogłosił i dotąd rozstrzygnął 11 konkursów dla pośredników finansowych: po pięd 

na reporęczenie oraz pożyczkę globalną oraz jeden dla produktu poręczenie portfelowe. Dwa kolejne 

konkursy, ogłoszone w 2015 r. (na pożyczkę globalną oraz reporęczenie), są w trakcie procedowania 
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(termin naboru wniosków upływa w nich odpowiednio: 22 kwietnia i 6 maja br.). Do kooca 2014 r. 

zawarto 47 umów z pośrednikami finansowymi17.  

Wsparcia finansowego w postaci pożyczek i poręczeo w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie 

województwa wielkopolskiego udziela bądź udzielało 16 instytucji/konsorcjów (pośredników 

finansowych), wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez BGK. Liczba ta 

jest porównywalna z liczbami w innych regionach najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu 

Inicjatywy (województwa: pomorskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie), natomiast wyraźnie 

wyższa niż w pozostałych regionach (łódzkie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie). 

Tabela 2. Wartośd umów zawartych z pośrednikami finansowymi w Wielkopolsce w ramach Inicjatywy JEREMIE wg stanu 
na 31.12.2014 r. – w układzie rocznym (dane w mln zł). 

Produkt / pośrednik 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA 

Poręczenie portfelowe   15,7   15,7 

FM Bank PBP S.A.   15,7   15,7 

Pożyczka globalna 46,0 80,0 134,0 67,0 105,0 432,0 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie   3,0  10,0 13,0 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 2,0 3,0  7,0 20,0 32,0 

IKB Leasing Polska Sp. z o.o.   21,0   21,0 

Konsorcjum: ECDF Sp. z o.o. sp. k. i Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno – Ekonomicznych S.A. 

  27,0   27,0 

Konsorcjum: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł 
Różnych 

  3,0   3,0 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 5,0 30,0  40,0 6,0 81,0 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2,0 5,0  7,0 3,0 17,0 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 2,0 2,0  6,0 6,0 16,0 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.     27,0 27,0 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

    3,0 3,0 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 35,0 40,0 80,0 7,0 30,0 192,0 

Reporęczenie 91,0  210,0 77,0 90,0 468,0 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. 30,0  70,0 40,0 40,0 180,0 

Jarocioski Fundusz Poręczeo Kredytowych Sp. z o.o. 1,0   2,0  3,0 

Poznaoski Fundusz Poręczeo Kredytowych Sp. z o.o. 30,0  70,0 20,0 20,0 140,0 

Samorządowy Fundusz Poręczeo Kredytowych Sp. z o.o. 30,0  70,0 15,0 30,0 145,0 

SUMA KOŃCOWA 137,0 80,0 359,7 144,0 195,0 915,8 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Najwięcej, bo aż 11 pośredników finansowych i ich konsorcjów udziela (bądź udzielało) pożyczek w 

ramach umów pożyczki globalnej (umowy z MFPJ podpisywane były corocznie, począwszy od 2010 r.) 

o łącznej wartości 432 mln. Poręczeo z reporęczeniem JEREMIE udzielają 4 fundusze poręczeo 

kredytowych (MFPJ podpisał z nimi umowy o wartości aż 468 mln zł), zaś kredytów z poręczeniem 

JEREMIE - w ramach umowy o udzielenie poręczenia portfelowego – tylko FM Bank. 

                                                           
17

 Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
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Bieżąca wartośd wszystkich projektów podpisanych w Wielkopolsce z pośrednikami finansowymi 

wynosi 916 mln zł (blisko 183% pierwotnej alokacji). Nieznacznie ponad połowa (51%) wartości 

podpisanych umów dotyczy zwiększenia liczby poręczeo udzielanych przez fundusze poręczeniowe 

(produkt: reporęczenie), tylko niewiele mniej (47%) - udzielania pożyczek (pożyczka globalna), zaś 

tylko 2% poręczeo portfelowych. Zdecydowanie największe wartości umów podpisane zostały w roku 

2012 – o wartości 360 mln zł, podczas gdy w pozostałych latach wartośd roczna nie osiągała poziomu 

200 mln zł. 

Do tej pory można mówid o niskiej szkodowości w umowach JEREMIE. Menadżer FPJWW dokonał 

tylko 14 wypłat środków na rzecz pośredników finansowych korzystających z poręczenia 

portfelowego i reporęczeo18. Kwota wypłat wyniosła 662 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,14% wartości 

podpisanych umów. W przypadku umów pożyczki globalnej wypowiedzianych zostało 105 umów o 

wartości 15 mln zł, zaś w kolejnych 253 umowach odnotowano zaangażowanie przeterminowane w 

wymiarze powyżej 30 dni. Zatem o problemach ze spłatą można mówid w odniesieniu do 15% 

udzielonych pożyczek, chod wypowiedziane umowy stanowią na razie tylko 4,3% ich łącznej liczby 

(pożyczki udzielone przedsiębiorcom na podstawie umów pożyczki globalnej).  

  

                                                           
18

 Jest to zapewne w części związane ze specyfiką kilku wielkopolskich funduszy poręczeniowych, które wypłat poręczeo 
dokonują dopiero w momencie zakooczenia procedury windykacyjnej przez bank, stąd też wypłata poręczeo jest bardzo 
odsunięta w czasie. 
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Tabela 3. Wypłaty na rzecz pośredników finansowych w umowach reporęczenia i poręczenia portfelowego (dane na 
dzieo 31.12.2014 r.).  

Produkt gwarancyjny 

Liczba wypłat środków na rzecz 

pośredników finansowych z tytułu 

reporęczenia/poręczenia 

Wartośd wypłaconych środków na rzecz 

pośredników finansowych z tytułu 

reporęczenia/poręczenia 

Poręczenie Portfelowe 11 588 142 zł 

Reporęczenie 3 73 989 zł 

Razem 14 662 131 zł 

Źródło: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Tabela 4. Szkodowośd w umowach pożyczki globalnej (dane na dzieo 31.12.2014 r.).  

Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartośd pożyczek Udział środków FPJWW 

Wypowiedziane umowy 105 14 729 106 zł 12 386 398 zł 

Zaangażowanie przeterminowane - 

powyżej 30 dni 
253 2 035 282 zł 1 616 101 zł 

Razem 358 16 764 388 zł 14 002 500 zł 

Źródło: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Pośrednicy finansowi – udzielający pożyczek i kredytów 

Na terenie Wielkopolski kredytów poręczanych z Inicjatywy JEREMIE w ramach poręczenia 

portfelowego udzielał FM Bank PBP S.A. (bank powstały w 2013 r. w wyniku fuzji FM Bank i Polskiego 

Banku Przedsiębiorczości), obecnie obsługujący przedsiębiorców sektora MŚP pod marką BIZ Bank. 

Bank posiada w regionie 6 placówek zlokalizowanych w największych miastach: dwie w Poznaniu i po 

jednej w Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Oferta poręczanych z Inicjatywy JEREMIE kredytów obejmuje 

szeroka gamę produktów dostępnych także dla start-up’ów i najmniejszych firm. Chod maksymalna 

kwota kredytu to 300 tys. zł, to bank najwięcej umów podpisuje na kwoty do 100 tys. zł, na okres 5 

lat.  

Pożyczek ze wsparciem z WRPO udziela lub udzielało także 11 niebankowych instytucji finansowych, 

w większości funduszy pożyczkowych utworzonych przy wsparciu ze środków publicznych. Większośd 

z nich (9) posiada siedzibę na terenie Wielkopolski. Są to: 

 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu i 

oddziałach w Kaliszu, Pile i Lesznie) – podmiot o regionalnym charakterze działania, strona 5 

umów pożyczki globalnej o łącznej wartości aż 192 mln zł. WARP prowadzi największy w 

Wielkopolsce fundusz pożyczkowy (kapitał pożyczkowy w wysokości 163 mln zł – wg stanu na 

koniec 2014 r.)19. 

 Cech Rzemiosł Różnych Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą w Śremie), podmiot o 

lokalnym charakterze działania, udzielający aktualnie pożyczek ze środków programu 

TOR#10, a w przeszłości także w ramach Inicjatywy JEREMIE (projekt realizowany był w 

konsorcjum z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremskim Ośrodkiem Wspierania 

Małej Przedsiębiorczości). 

                                                           
19

 Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (z siedzibą w Kaliszu) – podmiot o lokalnym 

charakterze działania, który podpisał 4 umowy pożyczki globalnej JEREMIE. 

 Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości (z siedzibą w Ostrzeszowie) –

prowadzi fundusz o lokalnym zasięgu, oparty na zróżnicowanych źródłach finansowania 

(m.in. 4 umowach pożyczki globalnej JEREMIE).  

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – udziela pożyczek na rynku lokalnym 

korzystając przede wszystkim z 2 umów pożyczki globalnej JEREMIE. Jest także partnerem w 

projekcie (liderem jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania 

Małej Przedsiębiorczości) pozwalającym na udzielanie mikropożyczek w Działaniu 6.2 PO KL, 

w ramach którego odpowiada m.in. za nabór i wstępną ocenę wniosków. 

 Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (z siedzibą w Ostrowie 

Wielkopolskim) – działające w Wielkopolsce w skali lokalnej w oparciu o 4 umowy pożyczki 

globalnej JEREMIE (Stowarzyszenie udziela także pożyczek w województwie łódzkim w 

ramach Inicjatywy JEREMIE realizowanej w tym regionie). Udzielane są także mikropożyczki w 

Działaniu 6.2 PO KL (partnerem projektu jest Leszczyoskie Centrum Biznesu). 

 Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości (z siedzibą w Śremie) – podmiot o lokalnym zasięgu, udzielający pożyczek 

w ramach projektów JEREMIE i Działania 6.2 PO KL. 

 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. sp. k. (z siedzibą w Poznaniu) – 

podmiot o lokalnym charakterze, który podpisał jedną umowę pożyczki globalnej JEREMIE (w 

konsorcjum z TISE S.A.). 

 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu) - firma leasingowa, specjalizująca się w 

finansowaniu inwestycji w maszyny i urządzenia produkcyjne oraz aparaturę medyczną, którą 

realizacja w województwie wielkopolskim Inicjatywy JEREMIE skłoniła do rozwinięcia 

działalności pożyczkowej (podpisano jedną umowę pożyczki globalnej). 

Dwa pozostałe podmioty prowadzą działalnośd w skali ponadregionalnej, a swoją siedzibę mają poza 

Wielkopolską: 

 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (z siedzibą w Warszawie i placówką 

terenową w Poznaniu) – działa w regionie w oparciu o 3 umowy pożyczki globalnej JEREMIE, 

w tym jedną w konsorcjum z ECDF Sp. z o.o. sp. k . 

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jedna z największych polskich organizacji pożyczkowych z 

siedzibą w Szczecinie, o ponadregionalnym charakterze działania (placówki na terenie 

Wielkopolski w Pile, Poznaniu i Lesznie). W Wielkopolsce prowadzi Subregionalny Fundusz 

Pożyczkowy „Wielkopolska Północ”, oferujący finansowanie w oparciu o środki z dotacji SPO 

WKP i 4 umowy pożyczki globalnej JEREMIE. 

Pożyczka globalna JEREMIE była czynnikiem zachęcającym do rozszerzenia lub rozpoczęcia 

działalności pożyczkowej. Przedsiębiorcom zaoferowano różnego rodzaju produkty dłużne o wartości 

do 1 miliona złotych i okresie finansowania do 5 lat. Oprocentowanie pożyczek wynosiło od 0% (na 

zasadach de minimis) lub były one udzielane na zasadach rynkowych w oparciu o odpowiednią stopę 

bazową, powiększane o odpowiednią marżę (obecnie od 1 stycznia stopa bazowa wynosi 2,16%).  
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Na niewielką skalę, bo tylko w 2 funduszach (PFP i WARP), ale na stosunkowo wysoką kwotę (łącznie 

70 mln zł), uruchomiono pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym - na 

wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez 

okres nie dłuższy niż 3 lata (niezbędna jest opinia o innowacyjności wydana przez jednostkę 

naukową). Kwota pożyczki musiała zawierad się w przedziale od 1 mln zł do 2,5 mln zł, zaś okres 

spłaty został wydłużony do maksymalnie 10 lat. Karencja w spłacie kapitału może wynieśd nawet 12 

miesięcy. Wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi minimum 25% wartości przedsięwzięcia. 

Oprocentowanie takiej pożyczki zaczynało się od 2,5%. 

Warto również dodad, że w ramach pożyczki globalnej w konkursie 2.4/2013 przewidziano wsparcie 

dedykowane dla start-up’ów, zaś w konkursie 2.5/2014 - dodatkową zachętę za ich finansowanie. 

Kwestie te opisujemy w dalszej części tego rozdziału (w części „Charakterystyka wspartych 

przedsiębiorstw”). 

Pośrednicy finansowi – udzielający poręczeń 

Reporęczenia wydatnie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju działalności przez wszystkie cztery 

wielkopolskie fundusze poręczeo kredytowych20: 

 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (z siedzibą w Poznaniu) – 

podmiot o zasięgu regionalnym, 

 Jarocioski Fundusz Poręczeo Kredytowych Sp. z o.o. (z siedzibą w Jarocinie) – fundusz lokalny, 

 Poznaoski Fundusz Poręczeo Kredytowych Sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu) – fundusz o 

zasięgu lokalnym, 

 Samorządowy Fundusz Poręczeo Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. – fundusz lokalny.  

Podmioty te podpisały łącznie 17 umów reporęczenia na kwotę 468 mln zł. Poręczają one, podobnie 

jak generalnie większośd tego typu instytucji w Polsce, przeważnie kredyty bankowe, chod częśd z 

nich współpracuje także z funduszami pożyczkowymi i firmami leasingowymi (nie są to sytuacje 

częste).  

Dzięki Inicjatywie JEREMIE Wielkopolska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby i 

wartości udzielonych poręczeo21. Na uznanie zasługuje fakt, że ten wynik osiągają fundusze 

dysponujące łącznie relatywnie niewielkim kapitałem poręczeniowym, plasującym region na dośd 

odległej (siódmej) pozycji w zestawieniu krajowym. Mechanizmem pozwalającym funduszom 

udzielad poręczeo o bardzo znacznej wartości, przy relatywnie niewysokim kapitale są właśnie 

stosowane w Inicjatywie JEREMIE reporęczenia. Zwraca także uwagę, że umowy reporęczenia 

podpisały tylko fundusze z siedzibą na terenie regionu, podczas gdy w przypadku pożyczki globalnej 

ze wsparcia korzystały także podmioty zarejestrowane w innych części Polski. 

Poręczeniem może zostad objęte do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota poręczenia to 1 mln zł. 

Okres poręczenia to maksymalnie 66 miesięcy, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia 

poręczanego kredytu. Umowa poręczeniowa może dotyczyd pożyczek udzielanych przez fundusze 

                                                           
20

 Na terenie regionu działa także POLFUND Fundusz Poręczeo Kredytowych SA z siedzibą w Szczecinie, skalę udzielanych 
przezeo poręczeo pozwalają ocenid dane zamieszczone w rozdziale poświęconym oszacowaniu ryzyka gwarancji. 
21

 Raport Krejowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych o działalności funduszy w 2013 r. 
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pożyczkowe, jednak w praktyce ma to miejsca bardzo rzadko i blisko 100% umów zawierana jest z 

bankami. Najwięcej poręczeo (¾) dotyczy kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski, dośd liczne są 

także kredyty banków spółdzielczych (8% transakcji). Ogółem poręczane jest finansowanie 

pochodzące z 22 podmiotów, w tym z 4 instytucji leasingowych (0,7% umów reporęczenia). 

Wsparcie przedsiębiorczości na tle kraju 

Województwo wielkopolskie wspiera przedsiębiorczośd środkami Regionalnego Programu 

Operacyjnego m.in. poprzez uczestniczenie w Inicjatywie JEREMIE, podczas gdy w 12 regionach Polski 

oferowano wsparcie bezpośrednie (tzn. bez tworzenia funduszu powierniczego). Trzy województwa 

zdecydowały się zarówno na skorzystanie ze schematu bezpośredniego, jak i Inicjatywy JEREMIE. 

Analiza łącznych kwot w RPO skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości (w przypadku Inicjatywy 

JEREMIE – wartości funduszu powierniczego, zaś w schemacie bezpośrednim – wartości umów 

podpisanych z pośrednikami finansowymi) pokazuje, że największą alokacją w kraju może poszczycid 

się Wielkopolska - 501 mln zł. 

Wykres 2. Wartośd alokacji przeznaczonych w RPO na wsparcie przedsiębiorczości poprzez IIF
22

. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 (dane na 30.11.2014 r.) 

Udzielone beneficjentom koocowym Inicjatywy JEREMIE wsparcie w postaci pożyczek i poręczeo 

wyniosło w Wielkopolsce 971 mln zł (najlepszy wynik w Polsce), co stanowi 194% kwoty alokacji 

przeznaczonej na te instrumenty23. Wyższym wskaźnikiem wykorzystania IIF, w odniesieniu do 

przeznaczonych w 16 RPO środków, może się wykazad tylko Pomorze, natomiast pozostałe regiony 

odnotowały znacznie mniej korzystne wartości. 

  

                                                           
22

Alokacja prezentowana jest w podziale na: bezpośrednie wsparcie pośredników finansowych (wartośd zawartych z nimi 
umów) oraz wartośd funduszu powierniczego JEREMIE. 
23

 Do kooca grudnia 2014 r. wartośd pożyczek i poręczeo wzrosła do 1.010 mln zł, co stanowi 202% wartości funduszu 
powierniczego JEREMIE. Niestety porównywalne dane, obejmujące wszystkie 16 regionów, nie są dostępne na koniec 2014 
r. 
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Wykres 3. Wartośd udzielonych pożyczek i poręczeo do wartości alokacji przeznaczonych w RPO na wsparcie IIF
24

. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 (dane na 30.11.2014 r.) 

Po zsumowaniu rezultatów wszystkich projektów wspierających instrumenty finansowe skierowane 

na rozwój przedsiębiorczości - zarówno w ramach Inicjatywy JEREMIE, jak i w schemacie 

bezpośrednim (tam gdzie te schematy występowały; schemat bezpośredni nie był stosowany m.in. w 

Wielkopolsce), możliwe staje się porównanie efektów dotychczasowego wsparcia IIF ze środków 

RPO. Łącznie do 31 grudnia 2014 r. do wielkopolskich przedsiębiorców sektora MŚP trafiło 2 448 

pożyczek o łącznej wartości 418 mln zł, w tym 349 mln zł (83%) to udział FPJWW (dane na podstawie 

zawartych z przedsiębiorcami umów w ramach udzielonych pośrednikom finansowym pożyczek 

globalnych). Wartośd udzielonych 4.343 poręczeo to 588 mln zł, przy czym 572 mln zł dotyczy umów 

reporęczenia (w tym 434 mln zł to udział FPJWW), zaś 16 mln zł - umów poręczenia portfelowego 

(poręczenie wyłącznie ze środków FPJWW). Dzięki poręczeniom przedsiębiorcy uzyskali finansowanie 

w wysokości 1 379 mln zł. Tym samym wartośd udzielonych w regionie, przy wsparciu ze środków 

RPO (w kwocie 798 mln zł), pożyczek i kredytów osiągnęła poziom 1,8 mld zł. Jest to wynik bardzo 

dobry, plasujący województwo wielkopolskie na pierwszym miejscu wśród regionów Polski. 

W przeliczeniu na jeden działający podmiot sektora MŚP wartośd wsparcia uzyskanego przez firmy 

sektora MŚP w wyniku uzyskania przez pośredników finansowych wsparcia ze środków RPO (w 

Inicjatywie JEREMIE i w schemacie wsparcia bez funduszu powierniczego) wyniosła w Wielkopolsce 

9.700 zł i jest to wynik wyraźnie lepszy, niż w innych regionach. Zwraca uwagę, że pierwsze 4 miejsca 

w tym rankingu zajmują regiony wdrażające Inicjatywę JEREMIE. 

  

                                                           
24

 Alokacja i zawarte umowy pożyczki/poręczenia dotyczą stosowanych w danym regionie modeli wsparcia IIF: 
bezpośredniego wsparcie pośredników finansowych (alokacja w tym przypadku to wartośd zawartych z nimi umów) oraz 
Inicjatywy JEREMIE i JESSICA (w tym wypadku alokacja to wartośd funduszu powierniczego). 
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Wykres 4.Wartośd kredytów i pożyczek uzyskanych przez MŚP przy wsparciu z RPO (w Inicjatywie JEREMIE 
 i w schemacie wsparcia bez funduszu powierniczego) – w przeliczeniu na 1 podmiot sektora MŚP. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 (dane na 30.11.2014 r.) oraz GUS nt. liczby podmiotów niefinansowych 

aktywnych (dane na koniec 2013 r.) 

W ramach Inicjatywy JEREMIE do kooca listopada 2014 r. w województwie wielkopolskim udzielono 

ogółem 6.603 pożyczek, kredytów i poręczeo o łącznej wartości 971 mln zł, co w przeliczeniu na 1 

działający w tym regionie podmiot sektora MŚP daje kwotę 5.405 zł, przy czym 2.246 zł touśredniona 

wartośd pożyczki, zaś 3.159 zł – poręczenia. Jak pokazuje poniżej przedstawiony wykres, plasuje to 

Wielkopolskę na drugim miejscu w Polsce (za województwem pomorskim). 

Wykres 5.Wartośd udzielonych pożyczek i poręczeo w projektach wsparcia IIF – schematu bezpośredniego i JEREMIE - 
w przeliczeniu na jeden aktywny podmiot MŚP (dane w zł). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 (dane na 30.11.2014 r.) oraz dane GUS nt. liczby aktywnych 

podmiotów niefinansowych (dane na koniec 2013 r.) 

 

  



Raport końcowy | 41 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

Charakterystyka wspartych przedsiębiorstw 

Wielkopolscy przedsiębiorcy podpisali najwięcej umów (4 tysiące) w ramach poręczeo oferowanych 

przez fundusze poręczeo kredytowych, zabezpieczonych reporęczeniami z Inicjatywy JEREMIE. 

Umowy te pozwoliły firmom uzyskad finansowanie (przede wszystkim w postaci kredytu bankowego) 

w wysokości przeszło 1,3 mld zł. Znaczna grupa firm (blisko 2,5 tysiąca) otrzymała pożyczki (na łączną 

kwotę 418 mln zł) w ramach zawartych przez pośredników finansowych umów pożyczki globalnej. 

Tylko jedna umowa zawarta w Inicjatywie JEREMIE na udzielanie kredytów zabezpieczonych 

poręczeniem portfelowym pozwoliła uzyskad wsparcie 327 firmom, na kwotę 20 mln zł.  

Zwraca uwagę, że tak znaczny poziom wsparcia przedsiębiorczości w Wielkopolsce (uzyskane przez 

firmy sektora MŚP finansowanie w łącznej kwocie 1,8 mld zł) nastąpiło przy zaangażowaniu o wiele 

mniejszych środków pochodzących z FPJWW (798 mln zł), na które składają się: 

 wartośd poręczenia FPJWW (w umowie poręczenia portfelowego) – 15,7 mln zł, a więc 80% 

wartości udzielonych firmom kredytów (niższy wskaźnik poręczenia – 70% - miał miejsce 

tylko w jednej umowie),  

 udział FPJWW w udzielonej pożyczce (w umowie pożyczki globalnej) – 348,5 mln zł, a więc 

83% w kwocie udzielonych firmom pożyczek (w poszczególnych umowach pożyczki wskaźnik 

ten waha się w przedziale od 36% do 95%), 

 wartośd reporęczenia udzielonego funduszom poręczeniowym ze środków FPJWW (w 

umowie reporęczenia) – 433,5 mln zł, co stanowi 76% łącznej wartości poręczenia 

udzielonego przez te fundusze bankom, a jednocześnie 32% wartości poręczonych przez 

fundusze kredytów i pożyczek. 

Tabela 5. Liczba i wartośd umów zawartych przez pośredników finansowych z przedsiębiorcami (z wyszczególnieniem 
udziału FPJWW) oraz wartośd finansowania uzyskanego przez MŚP (stan na 31.12.2014 r.).  

Produkt 

Liczba 

umów z 

MŚP 

Wartośd 

umów z MŚP 

(mln zł) 

Wartośd finansowania 

uzyskanego przez 

MŚP
25

 (mln zł) 

Udział 

FPJWW
26

 

(mln zł) 

Udział 

FPJWW 

(%)
27

 

Mnożnik 

JEREMIE
28

 

Poręczenie portfelowe 327 19,7 19,7 15,7 80% 125% 

Pożyczka globalna 2 448 417,9 417,9 348,5 83% 120% 

Reporęczenie 4 016 572,2 1 359,1 433,5 76% 132% 

Ogółem 6 791 1 009,8 1 796,7 797,8 79% 127% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Powyżej prezentowane dane pokazują, że każde 100 złotych zaangażowania środków FPJWW w 

umowy zawarte przez pośredników finansowych z przedsiębiorcami sektora MŚP skłoniło tych 

pośredników do zaangażowania własnych środków w wysokości średnio 27 zł, przy czym w przypadku 

reporęczenia były to 32 zł (najwięcej), zaś pożyczki globalnej 20 zł (najmniej). Jeśli w przypadku umów 

                                                           
25

 Wartośd poręczanego kredytu (w umowie reporęczenia), wartośd udzielanej pożyczki lub kredytu (w umowie pożyczki 
globalnej lub poręczenia portfelowego). 
26

 Udział FPJWW w udzielonej pożyczce (w umowie pożyczki globalnej), wartośd poręczenia MFPJWW (w umowie 
poręczenia portfelowego), wartośd reporęczenia MFPJWW (w umowie reporęczenia). 
27

 J.w. 
28

 Iloraz wartości umów podpisanych przez pośredników finansowych z firmami i wartości udziału środków FPJWW w 
umowach zawartych przez pośredników finansowych z firmami. 
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poręczenia (zawartych w ramach reporęczenia) odnieśd wartośd poręczonego kredytu/pożyczki do 

wartości reporęczenia MFPJWW, to uzyskuje się wskaźnik 314%, który należy interpretowad w ten 

sposób, że każde 100 złotych reporęczenia udzielonego funduszowi poręczeniowemu pozwoliło na 

pozyskiwanie przez przedsiębiorców finansowania w kwocie aż 313 złotych. Można więc mówid o 

bardzo silnym efekcie dźwigni i wysokiej efektywności wykorzystania środków publicznych w 

Inicjatywie JEREMIE. 

Wśród wspartych przedsiębiorców 21% stanowiły podmioty o relatywnie krótkim okresie działania na 

rynku – tzw. start-up’y. W Inicjatywie JEREMIE do tej grupy były zaliczane przedsiębiorstwa, w 

przypadku których od dnia ich rejestracji do dnia podpisania przez nie umowy z pośrednikiem 

finansowym nie upłynęło więcej niż 24 miesiące. Start-up’y największa grupę (1/3) stanowiły wśród 

przedsiębiorstw korzystających z pożyczek udzielonych dzięki pożyczce globalnej, zaś znacznie niższą 

wśród poręczeniobiorców.  

Warto w tym miejscu zwrócid uwagę, że metryki produktu pożyczka globalna w konkursie 2.4/2013 

oraz 2.5/2014 promowały udzielanie pożyczek firmom o krótkim stażu. W konkursie z 2013 r. 

pośrednik musiał przeznaczyd dla podmiotów start-up co najmniej 30% środków uzyskanego limitu 

pożyczki globalnej, a w przypadku przekroczenia tego limitu otrzymywał z tego tytułu dodatkową 

zachętę. Obniżony został także udział własny pośrednika w projekcie z 10% do 5% w przypadku 

udzielania pożyczek dla start-up’ów. W naborze 2.5/2014 pośrednik otrzymywał zachętę w wysokości 

2% od udziału MFPJWW w wartości jednostkowych pożyczek udzielonych w ramach przyznanego 

limitu faktycznie wykorzystanych na wsparcie start-up, pod warunkiem, że pośrednik w okresie 

budowy portfela wykorzysta 100% przyznanego mu limitu. Analizując dane w poniższej tabeli należy 

uznad, że wyżej opisane zachęty dla pośredników finansowych wywarły wyraźny wpływ na strukturę 

odbiorców ostatecznych. Również określenie maksymalnej wartości zawieranych z firmami umów 

(oraz preferencje dla niższych kwot) sprzyjało obsłudze firm najmniejszych, o niższych potrzebach 

finansowych. Inicjatywa JEREMIE, poprzez określanie w metrykach produktowych zasad wsparcia 

sektora MŚP, poza wpływaniem na strukturę odbiorców ostatecznych, oddziaływała także na czas 

budowy portfela (przyznawane zachęty za szybki postęp w podpisywaniu umów wsparcia MŚP, 

możliwośd wypowiedzenie przez MFPJWW umów realizowanych zbyt powoli) oraz dotarcie do 

ostatecznych odbiorców (np. wspomniane preferencje dla firm realizujących przedsięwzięcia 

innowacyjne). 
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Tabela 6. Struktura (liczbowa i wartościowa) umów zawartych przez pośredników finansowych z MŚP – w układzie 
wielkości firm i produktów JEREMIE (stan na 31.12.2014 r.).  

Produkt 

Udział umów z 

podmiotami start'up 
Odsetek firm mikro Odsetek małych firm 

Odsetek średnich 

firm 

w liczbie 

umów 

w wartości 

umów 

w liczbie 

umów 

w wartości 

umów 

w liczbie 

umów 

w wartości 

umów 

w liczbie 

umów 

w wartości 

umów 

Poręczenie portfelowe 19,6% 14,7% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

Pożyczka globalna 36,4% 24,3% 86% 68% 12% 26% 2% 6% 

Reporęczenie 11,3% 10,2% 67% 48% 29% 42% 4% 10% 

Ogółem 20,7% 16,1% 75% 57% 22% 34% 3% 8% 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Ze wsparcia z Inicjatywy JEREMIE skorzystały przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa - najmniejsze 

firmy, zatrudniające do 9 osób. Zawarte przez nie umowy z pośrednikami finansowymi stanowią 75% 

w ogólnej liczbie oraz 57% w ogólnej wartości wszystkich umów z przedsiębiorcami. Umowy firm 

małych i średnich były trzykrotnie mniej liczne, ale dzięki ponadprzeciętnie wysokim ich wartościom 

stanowią znaczny udział pod względem wartości umów podpisanych z pośrednikami finansowymi. 

Wykres 6. Struktura liczby i wartości umów podpisanych przez firmy różnej wielkości w ramach poszczególnych 
produktów Inicjatywy JEREMIE (stan na 31.12.2014 r.). 

 
Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Średnia wartośd umów podpisanych przez przedsiębiorców z pośrednikami finansowymi wyniosła 

149 tys. zł, aczkolwiek umowy firm typu start-up i mikroprzedsiębiorstwa były statystycznie znacznie 

mniejsze (poniżej 120 tys. zł), zaś firm małych i średnich wielokrotnie większe (wartośd odpowiednio: 

235 tys. zł i 397 tys. zł). Najniższe finansowanie było udzielane w ramach umów poręczenia 

portfelowego (umowy te zawierano wyłącznie z mikroprzedsiębiorcami). 
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Wykres 7. Średnia wartośd umów podpisanych przez różne grupy firm w ramach poszczególnych produktów Inicjatywy 
JEREMIE (stan na 31.12.2014 r.). 

 
Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Spośród 6.791 umów z przedsiębiorcami zdecydowana większośd (69%) dotyczyła pozyskania 

finansowania w kwocie do 200 tys. zł i wydaje się, że taka kwota jest dla nich satysfakcjonująca. 

Inaczej jest w przypadku firm większych, które najczęściej korzystały z finansowania w kwocie 

powyżej 300 tys. zł., zaś rzadko z pożyczek i kredytów poniżej 100 tys. zł. 

Tabela 7. Liczba umów zawartych z przedsiębiorcami – w układzie wielkości firm i wielkości pozyskanego przez nie 
finansowania (stan na 31.12.2014 r.). 

Wartośd uzyskanych 

pożyczek/ kredytów 
Wszystkie firmy Mikroprzedsiębiorstwa Małe firmy Średnie firmy 

do 50 tys. 1 564 1 498 62 4 

pow. 50 tys. do 100 tys. 1 621 1 450 155 16 

pow. 100 tys. do 200 tys. 1 475 1 086 366 23 

pow. 200 tys. do 300 tys. 876 558 291 27 

pow. 300 tys. 1 255 502 609 144 

Ogółem 6 791 5 094 1 483 214 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Wśród 18% umów zawartych przez MŚP, dotyczących uzyskania finansowania na kwotę powyżej 300 

tys. zł zawiera się także 8,3% ogółu firm, które uzyskały kredyty i pożyczki o wartości co najmniej pół 

miliona złotych oraz 2,9% o wartości minimum miliona złotych (podpisano 200 takich umów). 
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Wykres 8. Struktura liczbowa wartości pożyczek i kredytów pozyskanych przez przedsiębiorców w ramach Inicjatywy 
JEREMIE (stan na 31.12.2014 r.). 

 
Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Około 40% umów JEREMIE zawartych z przedsiębiorcami posłużyło sfinansowaniu inwestycji 

polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, 

handlowych lub na zakupie wyposażenia (maszyn, urządzeo i aparatów, w tym także środków 

transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia). Generalnie możliwe 

było sfinansowanie różnego rodzaju celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju MŚP. Nie 

mógł byd natomiast zazwyczaj finansowany kapitał obrotowy MŚP – taką możliwośd dopuszczono 

tylko w dwóch konkursach dotyczących pożyczki globalnej (2.4/2013 i 2.5/2014), w odniesieniu do 

pożyczek udzielanych firmom typu start-up. Wsparcie ze środków JEREMIE nie mogło byd również 

przeznaczane na cele konsumpcyjne oraz spłatę zobowiązao publicznoprawnych. 

Wykres 9. Struktura przeznaczenia finansowania udostępnianego w Inicjatywie JEREMIE według liczby i wartości umów 
podpisanych przez przedsiębiorców (stan na 31.12.2014 r.). 

 
Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
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4.1.2 Inicjatywa JESSICA 

Informacje podstawowe 

Wielkopolska jest jednym z pięciu regionów w Polsce, realizujących Inicjatywę JESSICA - instrument 

inżynierii finansowej, w ramach którego oferowane są długookresowe pożyczki na inwestycje 

dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do wzrostu ich atrakcyjności.  

Projekty w ramach Inicjatywy JESSICA realizowane mogą byd we wszystkich miastach regionu, 

a środki na ten cel przeznaczone zostały w ramach dwóch działao WRPO: Działania 4.1 „Rewitalizacja 

obszarów miejskich” oraz Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięd powiązanych z Regionalną Strategią 

Innowacji”, Schemat III „Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich”. 

Wsparte projekty muszą się przyczyniad do realizacji celu co najmniej jednego z ww. działao, tj.: 

 Działania 1.4:  wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie 

potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu). 

 Działanie 4.1: wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego ponadlokalnych i lokalnych 

ośrodków rozwoju poprzez rewitalizację obszarów problemowych w miastach i 

dostosowanie ich do wymogów współczesności oraz nadanie nowych funkcji społeczno-

gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim i rewitalizacja tych obszarów dla 

zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia 

mieszkaoców29. 

System wdrażania 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 kwietnia 2009 r. podpisał umowę z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w wyniku czego utworzony został Fundusz Powierniczy JESSICA dla 

Województwa Wielkopolskiego, którego Menadżerem został EBI. Tym samym wielkopolskie było 

pierwszym regionem w Europie, który rozpoczął wdrażanie Inicjatywy JESSICA. Wartośd umowy 

wyniosła 313 mln zł, co jest największą alokacją w Polsce na realizację Inicjatywy. Większośd tej 

kwoty (257,6 mln zł) pochodziła z Działania 4.1 WRPO, zaś 55,6 mln zł – z Działania 1.4. 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania konkursowego, Funduszem Rozwoju Obszarów 

Miejskich (FROM) został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego (umowę zawarto w dniu 

29 września 2010 r., była to pierwsza umowa operacyjna w Polsce). Najważniejsze zadania FROM to: 

 przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia pożyczek z Inicjatywy JESSICA; 

 doradztwo i wsparcie, zarówno dla potencjalnych inwestorów rozważających lub 

przygotowujących wnioski o finansowanie, jak i na etapie realizacji projektu; 

 ocena inwestora oraz proponowanego do wsparcia projektu miejskiego w celu podjęcia 

decyzji o udzieleniu, bądź też nie udzieleniu mu wsparcia finansowego; 

 zawieranie umów z inwestorami w sprawie udzielenia wsparcia finansowego; 

 sprawozdawczośd na rzecz EBI oraz IZ WRPO. 

 

                                                           
29

 Zasady udzielania przez BGK pożyczek na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Bank Gospodarstwa Krajowego 2013. 
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Oferowane wsparcie 

Pożyczki mogą byd zaciągane na realizację następujących przedsięwzięd30 (typów projektów): 

1. Projekty szeroko rozumianej rewitalizacji na zdegradowanych obszarach miast - z Działania 4.1 

WRPO: 

 przedsięwzięcia ukierunkowane w szczególności na funkcje rozwojowe miast, rewitalizację 

miast, rewitalizację obszarów o niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz 

rozwoju, wykorzystujących lokalną specyfikę (rewitalizacja jest rozumiana jako działania 

polegające na adaptacji, konserwacji, modernizacji, renowacji i rewaloryzacji różnego rodzaju 

obiektów/ zespołów urbanistycznych/ zabytkowych parków), 

 projekty przyczyniające się do wykształcenia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego 

danego obszaru z uwzględnieniem rozwiązao takich problemów jak m.in. wykluczenie 

społeczne, wysoki poziom przestępczości oraz ogólne pogarszanie się jakości życia na 

zubożonych terenach miejskich, 

 przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury mieszkalnictwa, obejmujące wyłącznie 

renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowację i zmianę 

wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własnośd władz publicznych lub 

własnośd podmiotów działających w celach niezarobkowych. 

2. Projekty z zakresu wsparcia instytucji otoczenia biznesu, np. tworzenie parków przemysłowo-

technologicznych - z Działania 1.4 WRPO. 

Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JESSICA wyróżniają następujące cechy: 

 długi okres finansowania (nawet do 20 lat), 

 zmienne preferencyjne oprocentowanie (nawet poniżej 1% w skali roku), ustalane w oparciu 

o stopę referencyjną Komisji i tzw. wskaźnik społeczny, tj. wskaźnik ustalany na podstawie 

analizy kosztów i korzyści społecznych realizacji projektu, (tzn. oprocentowanie jest obniżane 

proporcjonalnie do osiąganych efektów społecznych projektu), 

 brak kosztów dodatkowych - poza oprocentowaniem nie są pobierane inne prowizje bądź 

opłaty za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki, 

 karencja w spłacie pożyczki - do 1 roku od daty zakooczenia realizacji projektu, 

 wysoka kwota pożyczki – maksymalny próg nie został określony, a najwyższa kwota dotąd 

udzielonej pożyczki wynosiła blisko 38 mln zł. 

Finansowanie oferowane było w formule z pomocą publiczną (na tzw. Projekty Miejskie) lub w 

formule bez pomocy publicznej (na tzw. Miejskie Projekty Rewitalizacyjne31).  

Pożyczki poza pomocą publiczną 

Pożyczki nie stanowiące pomocy publicznej (finansowane tylko z Działania 4.1 WRPO) mogły byd 

udzielone na sfinansowanie ważnych i pożądanych społecznie przedsięwzięd, polegających np. na 

adaptacji, konserwacji, modernizacji, czy też renowacji obiektów użyteczności publicznej. Projekty te 

                                                           
30

 Dane BGK http://www.bgk.pl/jessica/pytania-i-odpowiedzi-wielkopolska#Formy%20wsparcia_1 (dostęp w dniu 6.11.2014 
r.). 
31

 Zasady udzielania przez BGK pożyczek na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Warszawa, kwiecieo 2013. 

http://www.bgk.pl/jessica/pytania-i-odpowiedzi-wielkopolska#Formy%20wsparcia_1
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ze względu na swoją specyfikę nie generują przychodów dla inwestora, a spłata pożyczki zapewniona 

jest z innych środków inwestora. 

Wartośd pożyczki, nie będącej pomocą publiczną, nie powinna przekraczad 85% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych, przy czym BGK, na podstawie wyników oceny zdolności kredytowej 

inwestora, a także oceny projektu z punktu widzenia jego elementów społecznych, może zwiększyd 

ten wskaźnik nawet do 100% (charakterystykę efektów społecznych przedstawiono w podrozdziale 

7.10.3).  

Tryb ten (w porównaniu z trybem udzielania pożyczek z pomocą publiczną) był uproszczony i różnił 

się m.in. brakiem konieczności spełnienia przez inwestora warunku tzw. efektu zachęty, a więc 

finansowana inwestycja mogła rozpocząd się jeszcze przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Ponadto 

pożyczka mogła finansowad nawet do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wskaźnik 

społeczny, stanowiący podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki, został ustalony w stałej 

wysokości 3,5 p.p.  

Minimalny poziom oprocentowania pożyczki został określony na poziomie 1% w stosunku rocznym. 

Pożyczki z pomocą publiczną 

Pożyczki z pomocą publiczną (finansowane ze środków Działania 4.1 i 1.4 WRPO) były udzielane na 

inwestycje, które łączyły element komercyjny (zapewniający rentownośd projektu i generujący 

nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej 

społeczności. Pożyczki skierowane zostały do przedsiębiorstw i przeznaczone na realizację miejskich 

projektów rewitalizacyjnych, tj. na finansowanie inwestycji zmierzających do ożywienia 

zdegradowanych obszarów miejskich.  

Pożyczki z pomocą publiczną wymagają co najmniej 25%-owego wkładu własnego inwestora (środki 

własne lub finansowanie zewnętrzne), przy czym preferowano przedsięwzięcia w których środki 

własne wynosiły co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych. 

Inwestora obowiązuje wymóg spełnienia tzw. warunku zachęty, tzn. finansowana inwestycja nie 

może rozpocząd się przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Ponadto, firmy inne niż MŚP musiały 

wykazad, że dzięki udzielonej pomocy wystąpi co najmniej jedna z pięciu poniższych sytuacji: (i) 

nastąpi znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, (ii) zostanie znacząco zwiększony zasięg projektu, 

(iii) zwiększeniu ulegnie całkowita kwota środków wydanych przez inwestora na realizację projektu, 

(iv) zostanie znacząco przyspieszona realizacja projektu, (v) zostanie zrealizowany projekt, który w 

przypadku braku pomocy nie zostałby w ogóle zrealizowany. 

Wskaźnik społeczny, stanowiący podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki, był ustalany 

indywidualnie, w odniesieniu do każdej finansowanej inwestycji. W formule z pomocą publiczną 

dostępne było bardzo niskie oprocentowanie – jego minimalny poziom określono na 0,25% w 

stosunku rocznym.  
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Charakterystyka wspartych przedsięwzięć 

Liczba umów zawartych w Wielkopolsce (37, w tym 35 według stanu nas koniec listopada 2014 r32), 

na tle innych regionów wdrażających Inicjatywę JESSICA, jest wynikiem bardzo dobrym. W rezultacie 

alokacja przeznaczona na projekty miejskie została wykorzystana w przeszło 100%. Do marca 2015 r. 

zakooczono już realizację 15 projektów. 

Tabela 8. Efekty realizacji Inicjatywy JESSICA w Polsce. 

Region 
Alokacja na Inicjatywę 

JESSICA (Wartośd umów z 
EBI – mln zł) 

Wartośd 
udzielonych 

pożyczek (mln zł) 

Liczba 
udzielonych 

pożyczek 

Wartośd 
pożyczek jako % 
wartości umów z 

EBI 

Mazowieckie 189 187 28 98,7% 

Pomorskie 236 243 32 102,9% 

Śląskie 250 250 20 92,0% 

Wielkopolskie 313 318 35 101,7% 

Zachodniopomorskie 149 142 16 95,2% 

Suma 1 137 1 120 131 98,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MIR nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach RPO 2007-2013 (dane na 30.11.2014 r.) 

W blisko połowie przedsięwzięd (17) inwestorem są jednostki samorządu terytorialnego (gmina lub 

powiat), zaś w kolejnych 8 przypadkach – spółki samorządowe. Te projekty skoncentrowane były na 

rewitalizacji, renowacji i rozbudowie terenów i obiektów z przeznaczeniem na różne cele społeczne: 

oświatowe, zdrowotne, rekreacyjne, ekologiczne. W tej grupie są także 2 projekty Wielkopolskiego 

Centrum Wspierania Inwestycji - spółki zarządzającej Poznaoskim Parkiem Technologiczno – 

Przemysłowym, której jedynym udziałowcem jest miasto Poznao. Z pożyczek ze środków Inicjatywy 

JESSICA przeprowadzono II etap rozbudowy PPT-P oraz tworzone jest centrum biznesowo-usługowe. 

Częśd pożyczek dla inwestorów publicznych była udzielanych w schemacie pomocy publicznej i 

zawierała również elementy komercyjne.  

Specyficzną, ze względu na status inwestora, nie tylko na obszarze Wielkopolski, jest ostatnia 

podpisana umowa  (jej zawarcie nastąpiło 11 marca 2015 r.), przewidująca rewitalizację i renowację 

zabytkowej (z XVIII wieku) kanonii usytuowanej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu wraz ze zmianą 

sposobu jej użytkowania. Powstad ma „Galeria Tumska”, na którą będą się składad m.in.: restauracja, 

miejsca ekspozycji dzieł artystycznych oraz multimedialny punktu informacyjny. Inwestorem jest 

Caritas Archidiecezji Poznaoskiej, a więc kościelna instytucja charytatywna. 

Co trzecia inwestycja (11) była zgłoszona przez inwestorów prywatnych, którzy szeroko rozumiane 

działania rewitalizacyjne łączyli z przedsięwzięciami komercyjnymi. Pożyczka JESSICA stanowiła od 

20% do 75% wartości inwestycji. Inwestorzy prywatni korzystali z pożyczek o znacznie większej 

wartości – pomiędzy 1,5 mln zł z 37 mln zł (średnio 14 mln zł na realizację jednej inwestycji). 

Zdecydowana większośd pożyczek została udzielona ze środków pochodzących z Działania 4.1 WRPO. 

Z działania 1.4 WRPO wsparto przede wszystkim dwa projekty Wielkopolskiego Centrum Wspierania 

Inwestycji oraz, jako uzupełnienie środków z Działania 4.1 WRPO, także przedsięwzięcia firm: Zerta 
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Sp. z o.o. (adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe funkcje społeczno-gospodarcze) i ICC Real 

Estates Sp. z o.o. (budowa minicentrum przedsiębiorczości w Lesznie). 

Największa liczba zawartych umów (12) dotyczyła wsparcia infrastruktury oświatowej (szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli) w projektach realizowanych 

przede wszystkim (poza spółką Miasta i Gminy Pleszew) bezpośrednio przez jednostki samorządu 

terytorialnego: Miasto Gniezno, Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski, Miasto i Gminę Krotoszyn, 

Miasto i Gminę Murowana Goślina, Gminę Oborniki, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiat 

Pleszewski, Gminę Poniec, Miasto Sulmierzyce, Gminę Środa Wielkopolska i Gminę Trzcianka. Ważną 

częścią wielu inwestycji była termomodernizacja obiektów. Wartośd tego rodzaju projektów 

zazwyczaj nie przekraczała kilku (na ogół 7) milionów złotych, a wyraźnie większy projekt realizowany 

jest tylko w Krotoszynie, w Zespole Szkół nr 3 (remont i termomodernizacja budynku szkoły oraz 

budowa/odbudowa szkolnej sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz we 

wspomnianym Pleszewie (przyszkolna hala sportowa). 

Znaczną grupę stanowią przedsięwzięcia, w ramach których zostały przygotowane obiekty służące do 

prowadzenia działalności gospodarczej – albo przez samego inwestora (np. projekt Południowej 

Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. w Jarocinie), albo też z przeznaczeniem na wynajem (m.in. 2 projekty 

Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji w Poznaniu, polegające na rozbudowie istotnego dla 

rozwoju przedsiębiorczości Poznaoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego oraz stworzenie 

biurowców w kilku innych miastach). W tej grupie znajduje się też największa inwestycja (184 mln zł) 

- realizowana w Poznaniu. Projekty te oddziałują także na wzrost potencjału wielkopolskich instytucji 

otoczenia biznesu. 

Pozostałe projekty można zakwalifikowad do mniej licznych już kategorii, wspólnych dla co najwyżej 3 

inwestycji)33: 

1. usługi hotelowe: inwestycje w dawnym hotelu Polonez w Poznaniu, w kamienicy na poznaoskiej 

Śródce (budynek usługowo-hotelowy) i hotelu “Maraton” w Szamotułach; 

2. infrastruktura handlowo-usługowa (targowisko w Gnieźnie i budynek handlowo-usługowy w 

Turku); 

3. infrastruktura kulturalna (Centrum Kultury w Koźminie Wielkopolskim oraz wspomniana 

inwestycja na Ostrowie Tumskim); 

4. infrastruktura sportowo-rekreacyjna(inwestycje spółek miejskich w Jarocinie i Obornikach); 

5. rewitalizacja centrum miasta (rynek w Kórniku i centrum Krotoszyna); 

6. infrastruktura ochrony zdrowia (szpital w Międzychodzie i placówka medyczna w Pile); 

7. gastronomia (restauracja i sala bankietowa w Ostrowie Wielkopolskim; projekt zawierający także 

elementy infrastruktury kulturalnej); 

8. infrastruktura komunikacyjna (rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu), 

9. obiekt opiekuoczo-rehabilitacyjny (rozbudowa dawnego folwarku w Lesznie na dom opieki 

z oddziałami rehabilitacyjno-opiekuoczo-pielęgnacyjnymi); 

                                                           
33

 Autorzy badania zdecydowali się na dokonanie poniższej klasyfikacji zdając sobie sprawy, że jest to tylko jeden z 
możliwych sposobów pogrupowania projektów, a częśd wspartych przedsięwzięd nosi cechy więcej niż jednego spośród 
przyjętych typów (dobrym przykładem jest np. projekt na Ostrowie Tumskim - łączący funkcje kulturalne i gastronomiczne).  
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10. bezpieczeostwo zdrowotne wody i edukacja ekologiczna mieszkaoców (modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Lesznie). 

Tabela 9. Obszary tematyczne projektów wspartych w Inicjatywie JESSICA w Wielkopolsce 

Główny przedmiot projektu 
Liczba 
umów 

Wartośd pożyczki 
(mln zł) 

Wartośd inwestycji 
(mln zł) 

Infrastruktura oświatowa 12 43,3 50,3 

Lokale do prowadzenia działalności gospodarczej 8 130,1 345,6 

Usługi hotelowe 3 33,3 61,3 

Infrastruktura handlowo-usługowa 2 7,4 10,6 

Infrastruktura kulturalna 2 2,5 4,1 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 2 4,5 6,2 

Rewitalizacja centrum miasta 2 18,3 24,4 

Infrastruktura ochrony zdrowia 2 43,8 58,5 

Gastronomia 1 2,5 4,0 

Infrastruktura komunikacyjna 1 6,4 10,5 

Obiekt opiekuoczo-rehabilitacyjny 1 21,4 35,1 

Stacja uzdatniania wody 1 7,4 11,3 

Łącznie 37 320,8 621,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Projekty wsparte pożyczką z Inicjatywy JESSICA zlokalizowane są łącznie w 20 miastach Wielkopolski, 

przy czym najwięcej znajduje się w Poznaniu (7 inwestycji o ogólnej wartości 384 mln zł i wartości 

pożyczki 150 mln zł). W tym też mieście zlokalizowane są 2 największe przedsięwzięcia: budowa 

budynku biurowo-handlowo-usługowego „Bałtyk" wraz z rewitalizacją terenu i zagospodarowaniem 

ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu i budynku usługowo – biurowego przy 

ul. Za Bramką. W poniższym zestawieniu (miasta uszeregowano według łącznej wartości pożyczek z 

Inicjatywy JESSICA uzyskanych na realizację projektów na ich terenie) zwraca uwagę to, że inwestycje 

są realizowane w wielu miejscowościach regionu, zarówno tych największych (co wydaje się 

naturalne), takich jak Poznao, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno, jak i tych znacznie 

mniejszych. Jako interesujący należy natomiast ocenid brak jakichkolwiek przedsięwzięd w Kaliszu i 

Koninie, a więc byłych miastach wojewódzkich. 
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Wykres 10. Rozkład projektów finansowanych w Inicjatywie JESSICA według miejsca inwestycji – według ogólnej wartości 
inwestycji i wartości pożyczki z Inicjatywy JESSICA (cyfra obok nazwy miasta oznacza liczbę inwestycji w danej 

miejscowości) - stan na 31.03.2015 r. 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

W przedsięwzięciach inwestorów publicznych pożyczka JESSICA stanowiła pomiędzy 50% a 100% 

wartości inwestycji. Wartośd pożyczki wahała się w przedziale od 0,5 mln zł do 37,5 mln zł (średnio 7 

mln zł). 

Osiągnięte efekty 

Wielkopolska jako pierwszy region w Europie rozpoczęła realizację Inicjatywy JESSICA. Pionierski 

charakter regionu podkreśla także fakt, że to tu podpisano pierwsze umowy udzielenia pożyczki, w 

tym 8 lipca 2011 r. z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji na realizację projektu „Rozwój 

Poznaoskiego Parku Naukowo-Przemysłowego – etap II” (projekt zakooczony w 2014 r.). 

Również w regionie ukooczono realizację pierwszego w Unii Europejskiej projektu miejskiego 

dofinansowanego z Inicjatywy JESSICA. Polegał on na rewitalizacji i rozbudowie starego budynku 

poprzemysłowego z przeznaczeniem na Centrum Kultury w 14-tysięcznym Koźminie Wielkopolskim. 

Powstał nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt mieszczący pracownie modelarskie, studio nagrao, salę 

konferencyjno-widowiskową, salę baletową, a także scenę małych form teatralnych. 

Wdrażanie Inicjatywy w początkowym okresie napotykało pewne bariery, wynikające z nowości tego 

instrumentu, jego nieznajomości wśród potencjalnych pożyczkobiorców i braku sprawdzonych 

schematów procedowania. Z czasem jednak, wraz z podpisaniem pierwszych umów (łącznie 5 w 

latach 2011-2012), nastąpiło spopularyzowanie Inicjatywy JESSICA i w kolejnym roku (2013) zawarto 

aż 23 umowy. 

Inicjatywa pokazała, że inwestycje dotyczące rozwoju i wzrostu atrakcyjności obszarów miejskich 

mogą byd z sukcesem realizowane, zarówno przez inwestorów publicznych, jak i prywatnych, również 

z wykorzystaniem środków zwrotnych, a nie tylko dotacji. Można więc mówid o efekcie 
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popularyzacji/promowania instrumentów finansowych, co powinno znaleźd pozytywne 

odzwierciedlenie w zainteresowaniu nimi beneficjentów w okresie budżetowym UE 2014-2020. 

Finansowane inwestycje przyczyniają się do wzrostu jakości usług oświatowych, kulturalnych, 

hotelarskich i gastronomicznych, transportowych, komunalnych, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, 

rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz tworzenia korzystnych warunków do funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że udzielonych dotąd 37 pożyczek na łączną kwotę 321 mln zł 

pozwoliło na zawarcie umów na realizację inwestycji o wartości aż 622 mln zł. Można zatem mówid o 

wyraźnym efekcie dźwigni finansowej, co pozwala określid Inicjatywę JESSICA jako skuteczne 

narzędzie, pobudzające angażowanie dodatkowych kapitałów w Wielkopolsce (w tym także przez 

firmy spoza tego regionu). Tak znaczne i mocno eksponowane w tkance miejskiej przedsięwzięcia 

oddziałują także na otoczenie (zwiększają jego atrakcyjnośd) i stanowią bodziec dla realizacji 

kolejnych inwestycji na danym terenie. 

Znaczna częśd wspartych przedsięwzięd dotyczy bardzo cennych zabytkowych obiektów lub obszarów 

o ponadregionalnym znaczeniu, zatem pozytywnie wpływa na ochronę obiektów dziedzictwa 

narodowego i poprawę dostępności do nich. Liczne inwestycje obejmują elementy 

termomodernizacji budynków, co powinno przynieśd wymierne korzyści w obszarze ochrony 

środowiska i redukcji kosztów ogrzewania. 

Generalnie inwestycje w wielkopolskiej Inicjatywie JESSICA charakteryzują się znacznym 

zróżnicowaniem: od budowy parku technologiczno-przemysłowego (w Poznaniu) czy adaptacji 

zabytkowej przepompowni na cele kulturalne (w Ostrowie Wielkopolskim), poprzez inwestycje w 

szpital (Międzychód, Piła) czy szkoły (największa kwotowo – w Krotoszynie), aż do rewitalizacji 

targowiska miejskiego (w Gnieźnie). Jest to aspekt pozytywny, pokazujące, że z efektów projektów 

mogą korzystad bardzo różne grupy społeczne. 

4.1.3 Działanie 6.2 PO KL 

Osoby zakładające działalnośd gospodarczą i w okresie poprzedzających 12 miesięcy nie posiadające 

zarejestrowanej działalności gospodarczej mogły na terenie Wielkopolski korzystad z dostępu do 

mikropożyczek w wysokości do 50 tys. zł oraz z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego. 

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, na okres do 5 lat. Ich oprocentowanie zostało ustalone na niskim, preferencyjnym poziomie. 

W Wielkopolsce aktualnie są realizowane dwa takie projekty: 

 Projekt „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski” realizowany przez Unię 

Gospodarczą Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, o 

wartości 5,1 mln zł, w okresie od 01.12.2012 r. do 31.12.2015 r. Partnerami projektu są 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Śremie. 

W ramach przedsięwzięcia ma byd udzielonych 100 mikropożyczek, w tym 10 w branży 

energetyki odnawialnej i/lub ochrony środowiska i/lub w branżach stanowiących główną siłę 

napędową regionu, do których należą: nieruchomości i budownictwo, przemysł, transport i 

logistyka, telekomunikacja i informatyka, finanse, motoryzacja, surowce i energetyka.  
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 Projekt „Moja firma z pożyczką”, o wartości 9,6 mln zł, realizowany przez Stowarzyszenie 

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (partnerem projektu jest Leszczyoskie 

Centrum Biznesu) w okresie od 31.03.2013 r. do 30.08.2015 r. 

Udzielonych ma zostad 250 pożyczek, w tym 50 ma trafid dla pracowników naukowych, 

studentów, doktorantów i absolwentów do 12 miesięcy od zakooczenia studiów. Ponadto w 

ramach tego projektu 50 pożyczek ma zostad udzielonych osobom, które chcą założyd firmę 

w branży energetyka odnawialna i/lub ochrona środowiska i/lub w branżach stanowiących 

główna siłę napędową regionu. 

Łączna wartośd tych dwóch projektów to 14,7 mln zł, przy czym na pożyczki została w nich 

przeznaczona kwota 13,8 mln zł. Do kooca 2014 r. udzielono łącznie 251 pożyczek o wartości 9,3 mln 

zł, co oznacza, że udzielono już połowę z planowanej do przekazania wartości finansowania. Średnie 

oprocentowanie udzielonych pożyczek wyniosło 3,5%34. 

Skala udostępnionego finansowania w tych projektach jest nieporównywalnie mniejsza niż na 

przykład w Inicjatywie JEREMIE, natomiast wielką zaletą tego instrumentu jest zaoferowanie 

finansowania osobom, które miałyby minimalną szansę na uzyskanie na ten cel (to jest na założenie 

firmy) kredytu bankowego. 

4.1.4 Instrumenty kapitałowe 

Mało popularny – zarówno w Wielkopolsce, jak i w całej Polsce - typ finansowania zwrotnego oferują 

fundusze kapitałowe. Pierwsze znaczne zasilenie ze środków publicznych takich funduszy w Polsce 

nastąpiło dzięki dotacjom udzielanym w poddziałania 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wśród dofinansowanych funduszy był także zlokalizowany 

w Poznaniu BIB Seed Capital, który otrzymał 50%-owe dofinansowanie projektu o wartości 20 mln zł. 

Utworzono 7 innowacyjnych przedsiębiorstw, głownie z branży biotechnologii/ biologii molekularnej 

oraz chemii farmaceutycznej. 

Fundusze typu venture capital w znacznie większej skali zostały dokapitalizowane także środkami 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 3.2 Wspieranie funduszy 

kapitału podwyższonego ryzyka. Projekt systemowy „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego 

ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy” realizuje KFK (jedynym akcjonariuszem spółki jest Bank 

Gospodarstwa Krajowego). Podmiot ten na wsparcie funduszy kapitałowych pozyskał środki także ze 

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Ogółem, w oparciu o te dwa źródła finansowania, 

KFK zasilił dotąd 17 funduszy kwotą 983 mln zł, w tym spółkę SpeedUp Innovation - fundusz z siedzibą 

w Poznaniu, inwestujący w innowacje, w podmioty w fazie wzrostu, tzn. w te firmy, które 

zweryfikowały już swoją hipotezę biznesową w fazie seed lub start-up oraz poszukują środków na 

przyspieszenie swojego rozwoju. Fundusz inwestuje w horyzoncie około 3-5 lat.  

Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą ubiegad się o wsparcie także w pozostałych istniejących 

funduszach kapitałowych, bowiem poszukują one klientów na terenie całego kraju. Ich główne 

siedziby znajdują się jednak poza województwem wielkopolskim (aż 11 spośród nich - w Warszawie), 

co w praktyce stanowi pewną przeszkodę w korzystaniu z ich usług przez przedsiębiorców regionu35. 

                                                           
34

 Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
35

Niestety, zarówno jeżeli chodzi o Działanie 3.2, jak i 3.1 PO IG, brak jest publicznie dostępnych danych o szczegółowych 
charakterystykach i dystrybucji regionalnej firm, które pozyskały inwestora kapitałowego ze środków obu Działao. Łączna 
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Interesującą ofertą dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalnośd gospodarczą dysponują 

tzw. inkubatory inwestycyjne, finansowane w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. Na terenie Wielkopolski wsparto 10 tego typu przedsięwzięd (o wartości 

od 3 mln do 14 mln zł) realizowanych przez: 

 Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., 

 LMS Sp. z o.o., 

 Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

 SpeedUp Iqbator Sp. z o.o., 

 Nickel Technology Park Poznao Sp. z o.o., 

 Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Huge Thing Sp. z o.o. 

 Eureka Technology Park Sp. z o.o. 

 SpeedUp Investments LI Group Sp. z o.o. S.K.A, 

 Centrum Biotechnologii Sp. z o.o.  

Aż cztery fundusze inwestycyjne: SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments, LMS Invest oraz SpeedUp 

Innovation działają w ramach SpeedUp – poznaoskiej grupy funduszy inwestycyjnych typu venture 

capital, powstałej w 2009 r. Zainwestowały one już w przeszło 50 spółek portfelowych. 

  

                                                                                                                                                                                     
liczba firm, które pozyskały wsparcia kapitałowe od funduszy dokapitalizowanych przez KFK wynosi 83 
(http://www.kfk.org.pl – dostęp w dniu 24.03.2015 r.), zaś w ramach Działania 3.1 PO IG było to 715 firm (prezentacja PARP 
‘Public funding for the Polish startup ecosystem’, Londyn 19/20 sierpnia 2014). 

http://www.kfk.org.pl/
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4.2 Wsparcie w formie instrumentów inżynierii finansowej – wyniki 
badań ilościowych 

4.2.1 Inicjatywa JEREMIE 

Odbiorcy ostateczni instrumentów finansowych w formie pożyczek, reporęczeo oraz poręczeo 

portfelowych udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE stanowili próbę wywiadu telefonicznego 

wspomaganego komputerowo (CATI), który został przeprowadzony przez wyspecjalizowaną agencję 

badawczą w styczniu-marcu 2015 r. na próbie warstwowo-losowej n=1236 jednostek. W badaniu 

wzięło udział n=626 beneficjentów pożyczek, n=555 beneficjentów reporęczonych poręczeo oraz 

n=55 beneficjentów poręczeo portfelowych, co jest zbliżone do alokacji proporcjonalnej, a 

jednocześnie zapewnia dostateczny dla testów statystycznych udział odbiorców ostatecznych 

reporęczonych poręczeo i poręczeo portfelowych.  

Wykres 11. Ocena uzyskanej pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE wg kryteriów 

 

Dane: CATI 

Średnie deklarowane oprocentowanie pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE było równe 5,42% przy 

medianie 5,47% oraz odchyleniu standardowym 2,95 p. proc. Średnie deklarowane oprocentowanie 

pożyczek i kredytów komercyjnych, o które ubiegały się MŚP z województwa wielkopolskiego 

wyniosło 7,99% przy medianie 7,00% oraz odchyleniu standardowym 8,93 p. proc. 69% odbiorców 

ostatecznych pożyczek udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE oceniło współpracę z funduszem 

pożyczkowym zdecydowanie dobrze, 28% – raczej dobrze. Jednostkowo pojawiły się oceny 

negatywne. Za największą „wadę” pożyczki z funduszu ankietowani uznawali najczęściej wysokie 

wymagania dotyczące zabezpieczenia pożyczki (22% odbiorców ostatecznych pożyczek JEREMIE), 

wysokie oprocentowanie (17%), skomplikowanie procedur aplikacyjnych (10%), niewystarczający 

termin zapadalności (7%), ograniczenie wysokości pożyczki (5%). Głównym motywami ubiegania się o 

pożyczkę w ramach Inicjatywy JEREMIE były przesłanki kosztowe. Prawie 30% ankietowanych jako 

powód podało również prostsze procedury, aniżeli te dotyczące kredytów i pożyczek komercyjnych. 
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Mapa 1. Odbiorcy ostateczni pożyczek udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE w latach 2010-2014 wg powiatów 
województwa wielkopolskiego 

 

Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych na 31.12.2014 r. 

Prawie połowa odbiorców ostatecznych pożyczek JEREMIE uznała, że w razie braku pożyczki 

uzyskaliby komercyjne finansowanie zewnętrzne i to w pełnej kwocie. 1/10 ankietowanych była 

zdania, że uzyskaliby komercyjne finansowanie zewnętrzne, ale w niższej kwocie. 1/5 respondentów 

uznała, że nie mieliby możliwości uzyskania komercyjnego finansowania zewnętrznego. Zarazem 3/4 

odbiorców ostatecznych stwierdziło, że brak pożyczki JEREMIE wpłynąłby na wielkośd inwestycji w 

firmie, a tylko 1/5 była zdania, że wydatki inwestycyjne pozostałyby na niezmienionym poziomie.  
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Wykres 12. Deklarowane powody ubiegania się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JEREMIE (kafeteria wielokrotnego 
wyboru) 

 

Dane: CATI 

Podmioty o niskich przychodach i młode częściejdeklarowały, że miałyby problem z uzyskaniem 

finansowania komercyjnego na przedmiot pożyczki udzielonej w ramach Inicjatywy JEREMIE 

(p<0,001; p<0,001). Brak było analogicznej zależności między deklaracją niższych inwestycji w razie 

braku pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz zmiennymi wyniku finansowego czy wysokości 

inwestycji. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej pracowników istotnie statystycznie częściej 

deklarowały, że bez pożyczki z Inicjatywy JEREMIE wartośd inwestycji w firmie byłaby niższa i miałyby 

trudnośd z pozyskaniem finansowania komercyjnego w sytuacji braku pożyczki JEREMIE (p=0,003; 

p=0,010). Dane te potwierdzają, że słuszne jest ukierunkowanie pożyczek udzielanych w ramach 

Inicjatywy JEREMIE na start-upy, mikroprzedsiębiorstwa, podmioty o relatywnie niskich przychodach. 

Wiek przedsiębiorstw będących beneficjentami Inicjatywy JEREMIE (szczególnie w przypadku 

pożyczek) był niższy niż w populacji MŚP w regionie ogółem (p<0,001).  

Wykres 13. Przedmiot pożyczek udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE 

 

Dane: CATI 
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Zróżnicowanie przedmiotu pożyczek udzielonych MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz 

komercyjnie jest znamienne statystycznie dla kategorii: celów obrotowych (rzadziej w przypadku 

pożyczek JEREMIE), nieruchomości (częściej w przypadku pożyczek JEREMIE), zakupu maszyn i 

urządzeo (częściej w przypadku pożyczek JEREMIE) oraz zakupu pojazdów (częściej w przypadku 

pożyczek JEREMIE). 

Mapa 2.Odbiorcy ostateczni poręczeo udzielonych w ramach reporęczenia z Inicjatywy JEREMIE w latach 2010-2014 wg 
powiatów województwa wielkopolskiego 

 

Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych na 31.12.2014 r. 

Spośród odbiorców ostatecznych poręczeo udzielonych w ramach reporęczenia z Inicjatywy JEREMIE, 

1/3 była zdania, że otrzymaliby pożyczkę/kredyt w pełnej kwocie w razie braku poręczenia. 1/4 

ankietowanych twierdziła, że bez poręczenia otrzymaliby pożyczkę/kredyt w niższej kwocie. 

Kilkanaście procent przedsiębiorców uznało, że bez reporęczenia JEREMIE nie uzyskaliby w ogóle 

pożyczki/kredytu. Ponad 80% ankietowanych pozytywnie oceniło współpracę z funduszem 

poręczeniowym. Jednostkowe negatywne oceny usługi poręczenia motywowane były wysokimi 

wymaganiami sprawozdawczymi, niedostateczną jakością obsługi ze strony banku, brakiem kontaktu 

z instytucją poręczającą, brakiem udzielenia kolejnego poręczenia. 1/4 MŚP obok poręczenia 

udzielonego w ramach reporęczenia skorzystało również z innych form gwarancji lub zabezpieczeo 
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pożyczki/kredytu (najczęściej weksel in blanco lub hipoteka; rzadziej: poręczenie osoby trzeciej, 

instytucji poręczeniowej, zabezpieczenie na środkach trwałych, zastaw).  

28% odbiorców ostatecznych poręczeo udzielonych w ramach reporęczenia JEREMIE przyznało, że 

skorzystało z produktu z powodu polecenia banku, ew. innej instytucji; kolejne 20% ankietowanych 

stwierdziło, że instytucja udzielająca pożyczki/kredytu nie akceptowała innych form zabezpieczenia. 

1/3 przedsiębiorców jako powód skorzystania z poręczenia JEREMIE zamiast innych form 

zabezpieczenia określiła prostsze procedury, 1/4 – niższe koszty. 

Wykres 14. Przedmiot poręczeo udzielonych MŚP w ramach reporęczenia z Inicjatywy JEREMIE 

 

Dane: CATI 

9/10 odbiorców ostatecznych poręczeo portfelowych udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE nie 

wiedziało, jaką częśd pożyczki/kredytu zabezpiecza przyznane poręczenie. Ponad 70% ankietowanych 

deklarowało, że poręczenie portfelowe zostało zarekomendowane przez bank, niespełna 1/5 

stwierdziła, że sami o nie wnioskowali. Prawie 1/5 ankietowanych była zdania, iż otrzymaliby 

pożyczkę/kredyt w pełnej kwocie w razie braku poręczenia portfelowego, niespełna 1/4 uznała, że 

bez poręczenia portfelowego uzyskaliby pożyczkę/kredyt w niepełnej kwocie, a kilkanaście procent 

ankietowanych uznało, że w ogóle nie otrzymałoby wnioskowanego finansowania (blisko połowa 

MŚP nie była w stanie tego określid). 8/10 przedsiębiorców pozytywnie oceniło współpracę z 

instytucją, w której uzyskali finansowanie. Powodem negatywnych ocen były najczęściej wymogi 

sprawozdawcze, nieprofesjonalna obsługa (niedoinformowanie klienta) oraz cechy uzyskanego 

finansowania dłużnego. Rzadko ankietowani potrafili wskazad jakikolwiek mankament uzyskanego 

poręczenia portfelowego (a nie finansowania dłużnego czy np. związanego z nim ubezpieczenia), a 

jeśli już taki był wskazywany, dotyczył on obsługi bankowej czy braku informacji o poręczeniach 

portfelowych JEREMIE. 
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Mapa 3. Odbiorcy ostateczni poręczeo portfelowych udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE w latach 2010-2014 wg 
powiatów województwa wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych na 31.12.2014 r. 

Ankietowane MŚP będące odbiorcami ostatecznymi poręczeo portfelowych JEREMIE oceniły również 

dostępne finansowanie dłużne w razie hipotetycznego braku tego poręczenia. Najczęściej 

przedsiębiorstwa uznawały, iż w takiej sytuacji proces pozyskania finansowania byłby trudniejszy 

(4/10) i konieczne byłoby znalezienie źródeł innych, wyższej wartości zabezpieczeo (3/10). 

Ankietowani byli również zdania, że w razie braku poręczenia portfelowego JEREMIE wyższe byłoby 

oprocentowanie finansowania dłużnego lub inne opłaty z nim związane (4/10). 
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Wykres 15. Przedmiot poręczeo portfelowych udzielonych w ramach Inicjatywy JEREMIE 

 

Dane: CATI 

Wg przeprowadzonych testów nieparametrycznych wartośd inwestycji w 2014 r. była znamiennie 

statystycznie wyższa w przypadku grupy beneficjentów Inicjatywy JEREMIE niżeli reszty MŚP z 

regionu (p<0,001). Beneficjenci Inicjatywy JEREMIE istotnie częściej planują również zwiększenie 

zatrudnienia w 2015 r (p<0,001). 

Podsumowując, finansowanie oferowane w latach 2010-2014 w ramach Inicjatywy JEREMIE w 

województwie wielkopolskim w ponad połowie przypadków dotyczyło MŚP, które wg deklaracji 

ankietowanych miałyby szansę pozyskad komercyjne finansowanie zewnętrzne. Zarówno w opinii 

respondentów, jak wg. wyników testów statystycznych, fakt bycia odbiorcą ostatecznym Inicjatywy 

JEREMIE istotnie wpłynął jednak na wysokośd inwestycji oraz zwiększenie zatrudnienia. Niemożnośd 

dostępu do finansowania zewnętrznego w razie braku finansowania z  JEREMIE deklarowały 

najczęściej przedsiębiorstwa młode, o niskich przychodach i niewielkiej liczbie osób zatrudnionych (a 

zatem te o najwyższym prawdopodobieostwie pozostawania w luce finansowej wg równolegle 

prowadzonego badania). Istotnie częściej niemożnośd pozyskania finansowania zewnętrznego w razie 

braku pożyczki JEREMIE deklarowały również MŚP finansujące w ten sposób działalnośd badawczo-

rozwojową oraz zakup technologii, oprogramowania. Struktura przedmiotowa pożyczek JEREMIE jest 

zasadniczo zbieżna ze strukturą nieprzyznanych pożyczek i kredytów MŚP z województwa 

wielkopolskiego. W przypadku produktów oferowanych MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 

problemem pozostaje bariera informacyjna (ankietowani przyznawali, że wcześniej nie wiedzieli o 

możliwości uzyskania poręczenia czy pożyczki JEREMIE). W wartościach bezwzględnych najwyższe 

środki w ramach Inicjatywy JEREMIE otrzymały MŚP z powiatów m. Poznao, poznaoskiego, pilskiego; 

w przeliczeniu na liczbę mieszkaoców – MŚP z powiatów m. Leszna, leszczyoskiego i średzkiego. 

Najmniejszy strumieo finansowania w ramach JEREMIE otrzymały (w ujęciu bezwzględnym i 

względnym) MŚP z powiatów chodzieskiego, słupeckiego, szamotulskiego, grodziskiego i konioskiego. 
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4.2.2 Inicjatywa JESSICA 

Wartośd globalna 35 inwestycji realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie 

wielkopolskim w latach 2011-201436 wyniosła 616,6 mln zł, a wartośd przyznanych pożyczek 317,5 

mln zł. 13 podmiotów – realizujących łącznie 16 projektów, z tego 10 dotyczących obiektów 

oświatowych – stanowiły jednostki samorządu terytorialnego (jst). Mediana kosztów inwestycji 

realizowanych w ramach Inicjatywy wynosiła 6,8 mln zł, a mediana wartości pożyczki – 4,2 mln zł. W 

przypadku jst obie wartości były niższe i wynosiły odpowiednio: 4,0 mln zł oraz 3,1 mln zł. Wartośd 

globalna inwestycji zrealizowanych przez jst wyniosła 85,6 mln zł przy wartości globalnej przyznanych 

im pożyczek JESSICA – 69,5 mln zł. Najczęściej podmiotami sektora prywatnego uczestniczącymi w 

Inicjatywie JESSICA były przedsiębiorstwa z branży nieruchomości. W celu oceny wsparcia 

oferowanego w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim przeprowadzono w 

lutym-marcu 2015 r. badanie ilościowe (ankieta internetowa, CAWI, wspierana wywiadem 

telefonicznym wspomaganym komputerowo, CATI) na próbie 27 podmiotów będących ostatecznymi 

odbiorcami inicjatywy.  

9/10 respondentów zadeklarowało uzyskanie pożyczki w wysokości, o jaką aplikowali. Średnie 

oprocentowanie pożyczki przyznanej w ramach Inicjatywy JESSICA wyniosło 1,40% przy medianie (i 

dominancie) 1,00%. Deklarowane oprocentowanie pożyczki cechował niewielki rozstęp: zawierało się 

ono w przedziale <0,75%; 3,51%>. Ankietowani deklarowali, iż maksymalne oprocentowanie 

pożyczki, które nie wpłynęłoby na zmniejszenie wielkości inwestycji mogłoby byd średnio o 0,96 p. 

proc. wyższe; przy czym różnica ta obserwowalna jedynie w przypadku podmiotów świadczących 

usługi publiczne oraz jst; nie była zaś deklarowana przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Niskie 

oprocentowanie wg deklaracji ankietowanych było główną przyczyną, dla której podmioty 

zdecydowały się ubiegad o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. 

Wykres 16. Ocena pożyczki uzyskanej w ramach Inicjatywy JESSICA przez podmioty z województwa wielkopolskiego 

 

Dane: CAWI-CATI 

 

                                                           
36

 Wg daty podpisania umowy. 
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60% respondentów oceniło, że uzyskanie zabezpieczenia pożyczki uzyskanej w ramach JESSICA 

‘raczej’ nie stanowiło dla nich problemu, a 1/4 z nich stwierdziła, że uzyskanie zabezpieczenia 

‘zdecydowanie’ nie stanowiło problemu. Poręczenie nie było problemem dla żadnej z jst, stanowiło 

zaś trudnośd dla podmiotów prywatnych oraz podmiotów wykonujących usługi publiczne. Wg 

deklaracji ankietowanych do najczęściej wykorzystanych źródeł finansowania realizowanych 

inwestycji poza pożyczką JESSICA należały środki własne (9/10 przypadków). 1/10 podmiotów 

wykorzystała środki z komercyjnego kredytu lub pożyczki (nie było wśród nich jst), 1/10 – środki z 

dotacji (np. dotacja powiatu dla gminy realizującej inwestycję; tylko jst).37 Oprocentowanie 

uzyskanych kredytów, pożyczek komercyjnych na realizację inwestycji współfinansowanych w 

ramach Inicjatywy JESSICA było równe średnio 5,5%. 

Pożyczka uzyskana w ramach JESSICA była oceniana najczęściej pozytywnie przez beneficjentów 

(wykres powyżej). Zarówno w ocenie pożyczki, jak propozycjach udoskonaleo jako mankament często 

wymieniano sprawozdawczośd i przebieg procedur aplikacyjnych. Najczęściej jako możliwe 

ulepszenia wskazywano uproszczenie procedur aplikacyjnych o finansowanie i zwiększenie 

przejrzystości wniosków. W przypadku beneficjentów realizujących w ramach JESSICA inwestycje o 

ponadprzeciętnej wartości pojawił się również postulat zmniejszenia wkładu własnego (wynoszącego 

w danym przypadku ok. 40% wartości inwestycji). Niektóre jst z regionu będące beneficjentami 

JESSICA w propozycjach udoskonalenia finansowania w ramach inicjatywy wskazały również 

wprowadzenie częściowej umarzalności pożyczek.  

Wykres 17. Deklarowane powody skorzystania z pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA przez podmioty z województwa 
wielkopolskiego 

 

Dane: CAWI-CATI 
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Motywami skorzystania z pożyczki były najczęściej przesłanki kosztowe; wymogi dotyczące 

zabezpieczeo zdecydowanie rzadziej były traktowane jako przewaga tego rodzaju finansowania. 

Podmioty sektora prywatnego oraz podmioty wykonujące usługi publiczne określały wymagania 

dotyczące zabezpieczeo pożyczki JESSICA najczęściej jako wadę finansowania, w przeciwieostwie do 

jst (różnica istotna statystycznie, p=0,025). Promocję pożyczek JESSICA przez Urząd Marszałkowski 

oraz BGK jako powód zainteresowania pożyczką, a następnie jej uzyskania znamiennie statystycznie 

częściej określały jst (p=0,020). Jako przyczyny niedużego zainteresowania pożyczkami JESSICA wśród 

podmiotów sektora prywatnego najczęściej określano złożonośd procedur formalnych, wysokie 

wymagania dotyczące zabezpieczeo, brak wiedzy o Inicjatywie. 

Blisko 4/10 respondentów było przekonanych, że inwestycja nie mogłaby w ogóle zostad 

zrealizowana bez pożyczki JESSICA, a prawie 4/10 beneficjentów deklarowało, że inwestycja w razie 

braku współfinansowania w ramach Inicjatywy JESSICA zostałaby zrealizowana w mniejszym zakresie 

lub później. Tylko w jednostkowych przypadkach deklarowano, że inwestycja zostałaby zrealizowana 

w tym samym czasie oraz zakresie bez finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA. W 8/10 

przypadkach zadeklarowano przyspieszenie realizacji inwestycji dzięki uzyskaniu pożyczki JESSICA, a 

1/3 ankietowanych uznała, że dzięki uzyskaniu finansowania zwiększono zasięg przestrzenny 

inwestycji. 8/10 beneficjentów było skłonnych do realizacji kolejnych projektów ukierunkowanych 

zarówno na dochód, jak na cele społeczne w ramach Inicjatywy JESSICA lub podobnych programów. 

Wykres 18. Deklarowany ‘efekt zachęty’ obserwowalny dzięki wsparciu w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie 
wielkopolskim 

 

Dane: CAWI-CATI 
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4.3 Wsparcie w formie instrumentów inżynierii finansowej – wyniki 
badań jakościowych 

Przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły na analizę doświadczeo z dotychczasowej interwencji 

w formie instrumentów inżynierii finansowej, a także wnioski wynikające z tych doświadczeo pod 

kątem interwencji w okresie 2014-2020. Wyniki te prezentujemy w podziale na poszczególne formy 

wsparcia zwrotnego. 

Niezależnie od rodzaju instrumentu, wielu badanych wskazywało na koniecznośd przełamywania 

obaw i braku zaufania do instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków publicznych, co 

zresztą w znacznym stopniu udało się w okresie 2007-2013, ale która to działalnośd powinna byd 

kontynuowana. Zwracano uwagę, że bardzo dobrą formą promocji instrumentów finansowych są 

dobrze przygotowane opisy udanych, zrealizowanych projektów, na przykład w formie studiów 

przypadku. 

Dośd powszechnie wskazywano też, że instrumenty finansowe i związana z nimi koniecznośd zwrotu 

środków prowadzą do korzystnej selekcji projektów i minimalizują częsty przy finansowaniu 

bezzwrotnym efekt jałowej straty. 

Inicjatywa JEREMIE 

Jeżeli chodzi o Inicjatywę JEREMIE, to pośrednicy finansowi, mimo pewnych drobnych, raczej bardziej 

kosmetycznych uwag, zdecydowanie korzystnie oceniali współpracę z Menedżerem Funduszu 

Powierniczego i samą koncepcję Inicjatywy, zdecydowanie lepiej oceniając tę formułę działania, niż 

realizowane w wielu województwach wsparcie bez wykorzystania formuły funduszu powierniczego 

Jako szczególnie sprzyjające instrumentom zwrotnym czynniki, wskazywano na duże zaangażowanie 

przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (i ich silne przekonanie o 

zasadniczych zaletach wsparcia w formie instrumentów finansowych), a także na dobrą współpracę 

pomiędzy przedstawicielami samorządu regionalnego, pośredników finansowych i Menedżera 

Funduszu Powierniczego, a wreszcie na szerokie konsultacje zasad nowych wprowadzanych 

produktów finansowych, dzięki czemu ich ostateczne wersje były dopracowane i w większości 

przypadków dostosowane do oczekiwao zainteresowanych pośredników38. 

O ile dla podmiotów quasi publicznych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), przyzwyczajonych do 

realizacji projektów, finansowanych ze środków publicznych, wymogi JEREMIE nie były, z pewnymi 

wyjątkami, zbyt skomplikowane i pracochłonne, to jednak przez niektórych przedstawicieli 

podmiotów czysto komercyjnych były oceniane jako stanowczo zbyt złożone i zdecydowanie 

odstręczające ich od uczestnictwa w Inicjatywie.Szczególnie na ten aspekt zwracali uwagę 

przedstawiciele sektora bankowego, którego uczestnictwo w Inicjatywie w regionie było marginalne 

(jeden bank korzystający z poręczenia portfelowego). Zdaniem przedstawicieli banków o niskiej 

atrakcyjności Inicjatywy, z ich punktu widzenia, zdecydowały następujące czynniki: 

 Wdrażanie Inicjatywy na poziomie regionalnym, wskutek czego była ona mało atrakcyjna dla 

banków sieciowych, oferujących produkty kredytowe na terenie całego kraju. Nawet biorąc 

pod uwagę to, że Inicjatywa na dośd podobnych zasadach była wdrażana także w innych 

regionach, to jednak poszczególne metryki produktów finansowych były od siebie nieco 

                                                           
38

 Z drugiej strony pojawiały się pojedyncze opinie, zgodnie z którymi konsultacje były ograniczone i opinie pośredników 
finansowych nie zawsze były głęboko analizowane. 



Raport końcowy | 67 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

odmienne, stąd też nie było możliwości stworzenie identycznych produktów finansowych 

nawet w kilku regionach; 

 W okresie 2007-2013 regulacje dotyczące instrumentów inżynierii finansowej były bardzo 

ogólne i podatne na zmienne interpretacje, co powodowało, że w trakcie wdrażania 

pojawiały się drobne zmiany, niekiedy z mocą wsteczną, wymagające uzupełniania 

dokumentacji, co dla pozabankowych pośredników finansowych było uciążliwe, natomiast 

dla sektora bankowego, przyzwyczajonego do stabilnego otoczenia prawnego, całkowicie 

nieakceptowalne. 

 Alokacje na poszczególne produkty finansowej, chod potencjalnie interesujące dla banków 

spółdzielczych, były zbyt niskie, aby zainteresowad, niezależnie od powyższych zastrzeżeo, 

duże banki sieciowe. 

Dośd krytycznie (chod zdarzali się i zwolennicy takiego rozwiązania) oceniano natomiast system oceny 

wniosków w ramach poszczególnych konkursów w JEREMIE bez wykorzystania punktowych kryteriów 

oceny merytorycznej, korzystnie oceniając ich wprowadzanie w najnowszych konkursach. 

Niektórzy badani zwracali uwagę na zasadnośd jeszcze większego wykorzystania firm leasingowych, 

które wprawdzie bezpośrednio korzystały z Inicjatywy, udzielając pożyczek lub korzystając z 

poręczeo, jednak w dośd ograniczonej skali. Tymczasem z punktu widzenia logiki interwencji powinny 

one byd idealnym partnerem dla sektora publicznego, chodby dzięki temu, że finansują one wyłącznie 

zakupy środków trwałych, a więc działania inwestycyjne.  

Jako bardzo korzystną cechę finansowania oferowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE wymieniano 

prawie nieprzerwaną dostępnośd oferty pożyczek, poręczeo i kredytów oferowanych przez 

pośredników finansowych w ramach Inicjatywy, w przeciwieostwie do finansowania w formie dotacji. 

W tym kontekście przedstawiciele pośredników finansowych wskazywali tylko na zasadnośd 

wprowadzenia, o ile będzie to możliwe, nieco innych rozwiązao formalnych, na przykład w postaci 

otwartego limitu poręczeniowego i pożyczkowego, tak, aby nie powstawały bardzo niekorzystne dla 

pośredników finansowych i szczególnie ich klientów okresy pomiędzy konkursami, w których nie jest 

dostępna oferta finansowa z JEREMIE. 

Przedstawiciele pośredników finansowych zwracali też uwagę na koniecznośd odrębnego traktowania 

instrumentów poręczeniowych, jeżeli chodzi o kontrolę wydatków kwalifikowanych i brak pojawianie 

się podwójnego finansowania. Trzeba bowiem pamiętad, że w momencie udzielenia poręczonego 

kredytu poręczyciel nie ma już najmniejszej możliwości jakiejkolwiek reakcji na niezgodne z 

założeniami wykorzystywanie kredytu lub pożyczki, poręczenie jest bowiem nieodwoływalne (tylko 

takie ma zresztą sens). Teoretycznie możnaby wprowadzid poręczenie, które przestałoby 

obowiązywad w momencie naruszenia przez kredytobiorcęokreślonych warunków, można jednak 

przyjąd, że – z oczywistych powodów – zainteresowanie takim instrumentem byłoby zerowe. 

Tak jak i w przypadku innych regionów, w których były wdrażane instrumenty inżynierii finansowej, 

poważnym problemem był brak możliwości łączenia poręczeo udzielanych ze środków europejskich z 

pożyczkami udzielanych z tych samych środków, w celu unikania tzw. podwójnego finansowania. 

Ponieważ przeważnie fundusze poręczeniowe w pierwszej kolejności udzielały poręczeo w ramach 

realizowanych projektów, a ponadto angażowały w nie także środki własne, oferta poręczeo ze 

środków własnych była ograniczona (chod w przypadku Wielkopolski na szczęście obecna, co nie 
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zawsze miało miejsce w innych regionach). W rezultacie przedsiębiorcy nie dysponujący 

wystarczającymi zabezpieczeniami miewali poważne problemy w pozyskaniu pożyczek ze środków 

JEREMIE. 

Jako wielce dyskusyjny oceniano natomiast pojawiający się niekiedy wymóg rozliczania części 

wydatków za pomocą faktur , zdaniem badanych przedstawicieli funduszy poręczeniowych nie ma on 

wielkiego sensu, ze względu na istotę instrumentu, jakim jest poręczenie kredytu, zwłaszcza w 

rachunku bieżącym. 

Dośd powszechnie zwracano uwagę, uznając to za jedną z podstawowych barier w lepszym 

ukierunkowaniu interwencji w ramach JEREMIE, na zbyt ograniczoną otwartośd na ryzyko, w ramach 

oferowanych produktów finansowych. Jeżeli bowiem jednym z celów interwencji była minimalizacja 

luki finansowej, to należy przyjąd, że ryzyko związane z finansowaniem firm nieskutecznie 

ubiegających się o kredyty bankowe jest znacząco wyższe, niż ryzyko ponoszone przez sektor 

bankowy, tymczasem w większości przypadków limity szkodowości były utrzymywane na dośd niskim 

poziomie (chod trzeba przyznad, że w przypadku konkursów, w ramach których wskazywano na 

preferencję w finansowaniu start-upów, limit szkodowości był podwyższany). W rezultacie 

pośrednicy w wielu wypadkach starali się finansowad firmy już okrzepłe na rynku, niezbyt ryzykowne, 

zamiast silnie angażowad się w podejmowanie ryzyka i redukowanie luki finansowej. Stąd też w wielu 

wypadkach wartośd dodana wsparcia była ograniczona. Z drugiej jednak strony, 21% udział firm, 

prowadzących działalnośd przez okres nie dłuższy niż 2 lat, wśród odbiorców ostatecznych JEREMIE 

uznad należy za bardzo znaczący; wskazuje on na to, że - pomimo opisanej wcześniej tendencji - w 

istotnym stopniu finansowano także firmy prawdopodobnie znajdujące się w luce kapitałowej. Obraz 

tej sferze nie jest zatem jednoznaczny. 

Warto przy tym zauważyd, że wobec braku dodatkowych opłat i prowizji, a także braku możliwości 

pozyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży innych produktów finansowych (tzw. cross-

sellingu)39 przez pozabankowych pośredników finansowych, mieli oni bardzo ograniczone możliwości 

równoważenia podejmowania większego ryzyka za pomocą dodatkowych przychodów.  

Warto przy tym zauważyd, że wobec braku dodatkowych opłat i prowizji, a także braku możliwości 

pozyskiwania dodatkowych przychodów ze sprzedaży innych produktów finansowych (tzw. cross-

sellingu)przez pozabankowych pośredników finansowych, mieli oni bardzo ograniczone możliwości 

równoważenia podejmowania większego ryzyka za pomocą dodatkowych przychodów. 

Dodatkowo, częściowo z tych samych powodów, ubiegającym się o finansowanie stawiano dośd 

wygórowane wymogi, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, niezbędne do udzielenia pożyczki. W połączeniu 

z wymaganiami, związanymi z ubieganiem się o pomoc publiczną, powodowało to dośd krytyczne 

opinie części przedsiębiorców o warunkach oferowanego finansowania. Niektórzy badani wskazywali 

wręcz, że pożyczki w ramach JEREMIE są tylko bardziej atrakcyjne pod względem oprocentowania 

oraz braku dodatkowych opłat, w pozostałych wymiarach oferta sektora bankowego bywa znacznie 

korzystniejsza (mniej skomplikowane wymogi formalne, brak ryzyka kontroli w sytuacji terminowego 

regulowania zobowiązao, możliwośd skorzystania z szerokiej palety usług bankowych). Dodatkowo, w 

                                                           
39

 Naturalnie, z punktu widzenia celów wsparcia ze środków publicznych, tego typu ewentualne dodatkowe korzyści dla 
pośredników finansowych należy oceniad negatywnie, praktycznie niewykonalne jest jednak uniemożliwienie korzystania z 
nich; skala tego zjawiska jest też praktycznie niemożliwa do zbadania. 
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wielu przypadkach proces oceny wniosku o finansowanie trwał dośd długo, także ze względu na 

ograniczony potencjał organizacyjny wielu pośredników. 

Wielu pośredników było świadomych tych problemów. Wskazywali oni jednak, że szeroka akcja 

promocyjna JEREMIE powodowała, że do pośredników trafiała też znaczna grupa potencjalnych 

pożyczkobiorców, którzy ze względu na sytuację finansową w żaden sposób nie kwalifikowali się do 

pozyskania jakiegokolwiek finansowania dłużnego, a niekiedy usiłowali wręcz wyłudzad finansowanie, 

posiłkując się sfałszowanymi dokumentami. Stąd też procedury sprawdzające musiały byd 

odpowiednio rozbudowane, szczególnie biorąc pod uwagę szeroką skalę kontroli pośredników 

finansowych przez Menedżera Funduszu Powierniczego oraz inne instytucje kontrolne. 

Badani wygłaszali dośd zróżnicowane opinie na temat skuteczności działao promocyjno-

informacyjnych na temat Inicjatywy JEREMIE, z jednej strony podkreślając dużą skalę promocji i 

ostatecznie dobrą rozpoznawalnośd wśród przedsiębiorców, z drugiej zaś zwracając uwagę na 

koniecznośd większego nacisku na promocję w lokalnych (a nie tylko ogólnokrajowych i regionalnych) 

mediach, a także na zwiększenie skali bardzo użytecznych lokalnych seminariów dla przedsiębiorców 

(które były organizowane przez wielu pośredników, najwyraźniej jednak ich rolę należałoby jeszcze 

wzmocnid). Krytycznie oceniano natomiast stosowanie zbliżonych wymogów dotyczących wizualizacji 

projektów realizowanych ze środków bezzwrotnych i zwrotnych; na szczęście odpowiednie zasady w 

trakcie wdrażania JEREMIE uległy korzystnej zmianie. 

Z punktu widzenia przedsiębiorców, pewnym utrudnieniem w dostępie do finansowania 

oferowanego w ramach JEREMIE była znaczna liczba pośredników finansowych, w połączeniu z 

oparciem wdrażania o ograniczone czasowo projekty. W rezultacie zainteresowane firmy musiały 

każdorazowo sprawdzad, jacy pośrednicy dysponują w danym momencie wolnymi środkami i na 

jakich warunkach jest udzielane finansowanie. 

Inicjatywa JESSICA 

W przypadku JESSICI podkreślano, że – ze względu na znaczną innowacyjnośd tego instrumentu – 

nieco czasu zajęło wyjaśnienie jego istoty przedsiębiorcom i przedstawicielom jst i pokazanie zalet, 

wynikających z korzystania z niego. Do najczęściej podkreślanych zalet należały brak konieczności 

organizowania przez samorządy przetargów na zaciągnięcie pożyczki JESSICA (będącego 

konsekwencją unikatowości tej oferty na rynku), a w przypadku projektów objętych zasadami 

pomocy publicznej, brak ograniczeo związanych z komercyjnym wykorzystywaniem rezultatów 

projektu. Zwracano uwagę też na interesujące przełożenie zakładanych efektów społecznych na 

parametry udzielanego finansowania (oprocentowanie, karencja etc.), które należałoby też 

wykorzystywad w przyszłości. Atrakcyjne, niskie oprocentowanie, miało ponadto - zdaniem wielu 

badanych - szczególnie duże znaczenie biorąc pod uwagę to, że pożyczki w ramach JESSICI były 

udzielane na długie okresy, wskutek czego skumulowane korzyści wynikające z niskiego 

oprocentowania były bardzo znaczące. Tego typu długoterminowe preferencyjne finansowanie było 

dotąd niemal całkowicie niedostępne lub dostępne tylko ze środków międzynarodowych instytucji 

finansowych dla projektów o znacznej wartości. 

Pewną barierą było też udzielanie pożyczek objętych pomocą publiczną, jako regionalnejpomocy 

inwestycyjnej, z wszystkimi związanymi z tym ograniczeniami, zgodnie ze stosownymi polskimi i 
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europejskimi regulacjami prawnymi. Na szczęście po pewnym czasie umożliwiono także udzielanie 

pożyczek, jako pomocy de minimis. 

Zdaniem wielu badanych, ostrożne podejście wielu samorządów i przedsiębiorców udało się 

przełamad dzięki dużej determinacji przedstawicieli samorządu regionalnego, a także umiejętnie 

prowadzonym działaniom informacyjnym i promocyjnym. Znaczenie miało także pełnienie roli 

menedżera funduszu powierniczego przez doświadczoną instytucję o dużym prestiżu, jaką jest 

Europejski Bank Inwestycyjny. Powszechnie zwracano uwagę na dużą rolę edukacyjną oferty w 

ramach Inicjatywy JESSICA, dzięki czemu wiele samorządów i przedsiębiorców z jednej strony 

doceniło możliwośd korzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego, z drugiej zaś zaczęło 

wykazywad większą wrażliwośd na potencjalne efekty społeczne realizowanych inwestycji. Dla 

samorządów znajdujących się w dobrej kondycji finansowej, korzystny był też brak obowiązku 

przedkładania „twardych” zabezpieczeo. 

Zwracano także uwagę na korzystną rolę Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego funkcję tzw. 

Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, który profesjonalnie i przyjaźnie współpracował z 

potencjalnymi pożyczkobiorcami, udzielając im niezbędnego wsparcia i pomocy. 

Niektórzy badani wskazywali także na zasadnośd, w razie kontynuacji wsparcia w formie zbliżonej do 

Inicjatywy JESSICA w ramach WRPO 2014+, finansowania bardziej ambitnych i ryzykownych 

projektów, w tym projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub z 

udziałem finansowania kapitałowego. 

Jako bardzo poważną barierą wskazywano natomiast limity zadłużenia jednostek samorządu 

terytorialnego i traktowanie z tego punktu widzenia pożyczek w ramach JESSICI, tak jak każdego 

innego finansowania dłużnego. Biorąc pod uwagę realizację przez wiele samorządów ambitnych 

programów inwestycyjnych, także z wykorzystaniem finansowania bezzwrotnego ze środków 

europejskich, było to istotne ograniczenie. 

Zdaniem badanych w wieku gminach województwa wielkopolskiego widad korzystne efekty 

projektów, zrealizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA, co tworzy dobry klimat dla kontynuacji tego 

typu wsparcia.  

Zwracano też uwagę na to, że częśd projektów, dla których rozważano skorzystanie z pożyczek w 

ramach Inicjatywy została ostatecznie zrealizowana ze środków bezzwrotnych. Z drugiej strony 

niekiedy podmioty, które bezskutecznie ubiegały się o dotacje, mając już przygotowane niezbędne 

dokumenty, skutecznie aplikowały o pożyczki. 

Działanie 6.2 PO KL 

Oceniając doświadczenia z realizacją Działania 6.2 PO KL w jego pożyczkowej formie zwracano uwagę 

na generalnie (chod brak na ten temat systematycznych badao) znacznie lepsze efekty wsparcia w 

formie zwrotnej i większą motywację pożyczkobiorców, niż osób korzystających z dotacji. W 

przypadku instrumentów finansowych praktycznie nie ma też – z oczywistych powodów – problemu 

nadużyd w rozliczaniu środków w postaci podejrzanych dokumentów księgowych o zawyżonej 

wysokości. Zwracano natomiast uwagę, że w przyszłości należy bezwzględnie unikad konkurencji 

dotacji i instrumentów finansowych, gdyż taka konkurencja jest dla instrumentów finansowych 

zabójcza. 
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Jako bardzo dyskusyjny wskazywano wymóg odpowiedniej kompozycji odbiorców ostatecznych 

pożyczek w podziale na poszczególne subregiony województwa. Naturalnie takie podejście jest 

zrozumiałe z punktu widzenia polityki rynku pracy, jednakże nie do kooca brało pod uwagę 

zróżnicowaną dostępnośd dotacji w poszczególnych podregionach, a także skłonnośd do 

podejmowania działalności gospodarczej.  

W kontekście wsparcia dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą wskazywano też na 

niekiedy poważny problem, jakim bywał brak zabezpieczenia pożyczki i trudności z uzyskaniem 

poręczenia, ze względu na koncentrację funduszy poręczeniowych w regionie na realizacji projektów 

ramach Inicjatywy JEREMIE i związane z tym ograniczenia, dotyczące tzw. podwójnego finansowania. 

Na szczęście niektóre fundusze poręczeniowe w regionie były skłonne do udzielania także poręczeo 

ze środków własnych, dzięki czemu przeważnie problem ten udawało się rozwiązad  

Dla pośredników finansowych pewną barierą była ograniczona znajomośd specyfiki instrumentów 

zwrotnych przez przedstawicieli administracji publicznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i 

regionalnym, zaangażowanych w nadzór nad realizacją programu wsparcia, a przyzwyczajonych do 

finansowania dotacyjnego. W rezultacie pojawiały się problemy, związane z rozliczaniem i 

sprawozdawczością, wzmacniane przez to, że projekty oferowały zarówno wsparcie zwrotne 

(pożyczki), jak i bezzwrotne (szkolenia i doradztwo). 

Wsparcie w ramach WRPO 2014+ 

Szczegółowe postulaty dotyczące nowego regionalnego programu operacyjnego były stosunkowo 

rzadko zgłaszane, przede wszystkim z powodu słabej znajomości przez badanych kształtu WRPO 

2014+, a także zmienionego otoczenia prawnego, częściej zwracano uwagę na zasadnośd zmian, 

w stosunku do dotychczasowej formy wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

JEREMIE. 

Pośrednicy finansowi zwracali uwagę na zasadnośd wymagania w ramach nowego programu niezbyt 

dużego wkładu własnego, ze względu na ograniczoną kapitalizację znacznej części funduszy 

pożyczkowych w regionie. Wymaganie znaczącego udziału własnego, przy utrzymującej się niechęci 

sektora bankowego do angażowania się w projekty realizowane na szczeblu regionalnym, może 

prowadzid do braku wystarczającej liczby pośredników finansowych. 

W kontekście instrumentów finansowych, oferowanych w sferze zbliżonej do dotychczasowej 

interwencji w ramach JEREMIE, badali dośd często wskazywali na zasadnośd wydłużenia okresu 

zapadalności udzielanych pożyczek, co najmniej do 7-10 lat, szczególnie w sytuacji większych 

wartościowo projektów, co zmniejszy obciążenie firm spłatą kolejnych rat. Naturalnie, warto 

pamiętad, że udzielanie długoterminowych pożyczek powoduje, że środki wolniej powracają do 

pośrednika finansowego i wykorzystywanie ich do udzielania kolejnego finansowania jest odsunięte 

w czasie, wskutek czego maleje efekt mnożnikowy wsparcia. 

Jako bardzo ważną kwestię poruszano jednoznacznośd obowiązujących przepisów, jeżeli chodzi o 

wdrażanie instrumentów finansowych i ich łączenie z instrumentami dotacyjnymi. W okresie 2007-

2013 był to bardzo poważny problem – przepisy na poziomie europejskim były bardzo ogólne i 

niejednoznaczne i w związku z tym szereg ważnych kwestii nie było uregulowanych. W rezultacie w 

niektórych, miejmy nadzieję, że niezbyt licznych przypadkach,zdarzało się, że poszczególne szczeble 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej stosowały taktykę 
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unikania jednoznacznych interpretacji i podejmowania decyzji (chod z drugiej strony wielu badanych 

wskazywało też na korzystne, otwarte podejście MFPJ i IZ WRPO).. W konsekwencji dochodziło do 

paradoksalnych, wręcz absurdalnych sytuacji, gdy decyzję o rozstrzygnięciu jakiegoś ważnego 

systemowego problemu, którego nie chciała lub nie umiała rozstrzygnąd administracja centralna, czy 

też Menedżer Funduszu Powierniczego, musieli podejmowad sami pośrednicy finansowi (a więc 

niekiedy lokalne instytucje, zatrudniające po kilka osób), co argumentowano ich profesjonalnym 

charakterem (sic!).  

Niektórzy badani zwracali uwagę na zasadnośd zaprojektowania instrumentów wsparcia 

(finansowego i doradczego) dla firm, które znajdują się w poważnych kłopotach, mają natomiast 

szanse na przetrwanie na rynku, przy założeniu otrzymania pomocy. Ten pomysł należy 

zdecydowanie poprzed, niestety pamiętając o bardzo restrykcyjnych przepisach dotyczących 

udzielania pomocy publicznej dla tego typu firm, a także o konieczności dokonywania bardzo 

gruntownej selekcji tego typu firm, aby nie wspierad firm – bankrutów. 

Zwracano także uwagę, że na rynku polskim brak jest specyficznej oferty finansującej przejmowanie 

firm (tzw. business transfers), tymczasem sytuacja taka jest coraz częściej spotykana, szczególnie, że 

wielu właścicieli firm osiąga wiek, w którym jest zmuszonych do wycofania się z zarządzania firmą lub 

przynajmniej znaczącego ograniczenia swojego zaangażowania. 

Niektórzy badani zwracali uwagę na to, że w ramach WRPO 2014+ warto byłoby rozważyd wsparcie 

własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorców, także w formie instrumentu 

finansowego, gdyż udzielana w ramach JEREMIE pożyczka na przedsięwzięcia inwestycyjne o 

charakterze innowacyjnym dotyczyła zakupu innowacyjnych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, nie mogła zaś służyd wspieraniu własnej działalności badawczo-

rozwojowej. 

Przedstawiciele sektora bankowego wskazywali natomiast, że w nowym okresie programowana 

bardzo chętnie, w tym także na poziomie regionalnym korzystaliby z instrumentów łączących 

bezzwrotne finansowanie ze środków publicznych ze zwrotnym finansowaniem komercyjnym, czyli 

subsydiowania odsetek od kredytów komercyjnych lub częściowego spłacania kredytów 

komercyjnych za pomocą dotacji na wzór kredytu technologicznego. Naturalnie, trudno powiedzied 

jak faktycznie będzie wyglądad, w razie ich zastosowania, faktyczne zainteresowanie banków tego 

typu instrumentami na szczeblu regionalnym. 

Dośd często podnoszono też kwestię zasadności dostępności oferty poręczeniowej, możliwej do 

łączenia ze środkami WRPO 2014+. Szansą na takie rozwiązanie może byd odpowiednie 

wykorzystanie środków pozostałych po realizacji Inicjatywy JEREMIE, które powinny byd możliwe do 

łączenia ze środkami WRPO 2014+. 

Zwracano też uwagę na to, że oferta finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA, chod atrakcyjna, nie 

zawiera jednak możliwości (ze względu na regulacje europejskie) możliwości częściowego umarzania 

kapitału pożyczek, wskutek czego finansowanie jest nieco mniej atrakcyjne niż na przykład pożyczki 

oferowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W przypadku wsparcia, będącego kontynuacją Inicjatywy JESSICA (PI 9b),  postulowano rozważenie 

możliwości zapewnienia dodatkowego wsparcia bezzwrotnego, na przykład w postaci dotacji na 

przygotowanie dokumentacji projektowej. 
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Wyrażano także nadzieję, że dla pożyczek mających charakter pomocy publicznej zostaną 

opracowane rozwiązania bardziej korzystne niż regionalna pomoc inwestycyjna. 

Postulowano także, aby na bazie rozmów z jednostkami samorządu terytorialnego o projektach, 

zgłaszanych przez przedsiębiorców stymulowad współpracę pomiędzy oboma grupami. Proces 

pozyskiwania finansowania zwrotne, w ramach którego jest znacznie mniejsza konkurencja, niż w 

przypadku dotacji może byd dobrą bazą do tego typu rozmów i negocjacji, a także łączenia celów 

biznesowych ze strategią i potrzebami danej jst.  

Podsumowanie wyników badao jakościowych 

Wyniki badao jakościowych są - jak zwykle w takich przypadkach - zróżnicowane, opierając się o 

odmienne perspektywy i doświadczenia respondentów. Naturalnie, bierzemy je pod uwagę 

proponując konkretne instrumenty finansowe, które będą wdrażane w ramach WRPO 2014+. Jako 

najważniejsze wnioski i zalecenia pod kątem nowego programu, wynikające z badao jakościowych 

wskazujemy: 

 Zwiększoną otwartośd na ryzyko, na przykład w postaci wyraźnie, w stosunku do okresu 

2007-2013, zwiększonych limitów szkodowości. 

 Zaprojektowanie, z wykorzystaniem środków post-JEREMIE, rozwiązao pozwalających na 

efektywne łączenie, dla wybranych produktów finansowych (szczególnie tych skierowanych 

do sektora mikroprzedsiębiorców) poręczeo z pożyczkami i kredytami. 

 Ograniczenie zjawiska delegowania interpretacji złożonych kwestii na poziom pośredników 

finansowych, poprzez dokonywanie jasnych interpretacji na wyższych szczeblach struktury 

wdrażania instrumentów finansowych. 

 Kontynuację zapoczątkowanych w ramach JEREMIE działao, polegających na tworzeniu 

wyspecjalizowanych produktów finansowych, skierowanych do stosunkowo wąskich, 

specyficznych grup odbiorców ostatecznych. 

 Rozważenie zwiększenia atrakcyjności wsparcia oferowanego w ramach PI 9b, na przykład w 

formie komplementarnego finansowania bezzwrotnego, w sytuacji w której nie jest możliwe 

umarzanie części kapitału pożyczki. 

5 Wnioski wynikające z dotychczasowych ocen ex ante 
instrumentów finansowych oraz innych badań 

Ustalenia i wnioski z dotychczasowych badao, dotyczących instrumentów finansowych, prezentujemy 

w związku ze znaczeniem doświadczeo (nawiązywania do i korzystania z nich) w konstruowaniu 

każdej analizy. Dają temu wyraz wskazania metodologiczne na temat opracowywania analiz ex-ante 

instrumentów finansowych40. Wnioski wynikające z innych analiz ex-ante, obok wyników badao 

ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w niniejszym badaniu, zostały wykorzystane do 

formułowania rekomendacji w analizie instrumentów finansowych w województwie wielkopolskim. 

Instrumenty finansowe, jako narzędzia interwencji publicznej, stają się współcześnie coraz 

ważniejszym środkiem, za pomocą którego władze publiczne realizują przypisane im funkcje 

                                                           
40

 Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period - General methodology 
covering all thematic objectives, Volume I, PwC, 2014. 
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wspierające, w ramach polityki strukturalnej i regionalnej
41

. Popularnośd instrumentów finansowych 

wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze, są to względy związane z ograniczeniem zasobów 

finansowych, które mogą byd wykorzystywane na realizację celów wsparcia. W tej sytuacji 

stosowanie instrumentów finansowych, których istota polega na zwrotności, daje możliwośd 

wielokrotnego angażowania zdolności kapitałowej tych instrumentów (mają one charter 

rewolwingowy), a więc występuje realna możliwośd stopniowego poszerzania grona ich 

beneficjentów. W ten sposób wsparcie trafiad może do szerszej populacji beneficjentów. Po drugie, 

zwrotny charakter instrumentów powoduje większą efektywnośd ich wykorzystania oraz - w 

konsekwencji - lepsze ich oddziaływanie długookresowe. Przewaga ta widoczna jest często w 

zestawieniu ze wsparciem realizowanym za pośrednictwem standardowego mechanizmu 

dotacyjnego (a więc instrumentów niefinansowych), który - co do zasady - nie podlega zwrotowi. 

Skutkuje to jednak często dyskusyjną efektywnością oddziaływania wsparcia.   

Instrumenty finansowe, których zdolnośd operacyjna opiera się współfinansowaniu ze środków 

publicznych, mają w Polsce już ponad dwudziestoletnią tradycję. Na przestrzeni tych lat źródłami 

kapitalizacji instrumentów finansowych były - początkowo - rodzime środki publiczne, wspomagane 

w ramach dedykowanych programów paostw, instytucji zagranicznych lub unijnych programów 

przedakcesyjnych, następnie zaś, środki pozyskiwane przez Polskę w ramach funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, odpowiednio uzupełniane finansowaniem krajowym, w tym także pochodzącym z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie powiedzied można, że radykalny wzrost 

zdolności operacyjnej instrumentów finansowych w Polsce możliwy był dzięki środkom wsparcia 

pozyskiwanym po akcesji. To one spowodowały, że zainicjowane wcześniej instrumenty mogły 

przejśd z etapu pilotażowego do fazy pełnej działalności operacyjnej. Doświadczenia wynikające z 

funkcjonowania instrumentów finansowych, działających w oparciu o współfinansowanie unijne były 

już wielokrotnie analizowane. Są one również najlepiej opisane i dlatego w niniejszej części raportu 

zdecydowaliśmy się odwoływad do nich. Trzeba jednak pamiętad, że w Polsce funkcjonują 

instrumenty oferowane wyłącznie z krajowych środków publicznych. Obecna jest dośd zróżnicowana 

gama instrumentów, udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy, jak i 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, a także Agencję Rozwoju Przemysłu. Instrumenty te często mają silne 

ukierunkowanie co do przedmiotu i celów finansowania (np. koncentracja na przedsięwzięciach 

związanych z ochroną środowiska). Niestety, instrumenty te nie doczekały się jak dotąd 

kompleksowej oceny. Były rzadko analizowane, a sporadycznie wykonywane ich oceny pozostają 

przeważnie niedostępne powszechnie. 

W dwóch minionych okresach korzystania przez Polskę z funduszy strukturalnych UE (lata 2004-2006 

oraz 2007-2013) wsparcie, dotyczące instrumentów finansowych skoncentrowane zostało na trzech 

ich typach (w owym czasie nazywanych także instrumentami inżynierii finansowej42). Były to:  

                                                           
41

 Przykładowo, daje temu wyraz oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie potrzeby istotnego zwiększenia 
wykorzystania instrumentów finansowych w ramach perspektywy finansowej funduszy strukturalnych UE w latach 2014-
2020, skierowane do władz programujących w paostwach członkowskich (J. Katainen – Wiceprzewodniczący i członek 
Komisji Europejskiej i inni), 09.02.2015 r.). 
42

 Była to chyba dośd nieszczęśliwa nazwa, która mogła powodowad mylne postrzeganie tych instrumentów, jako 
skomplikowanych i wysublimowanych narzędzi zarządzania kapitałami i długiem, a nie form transferu wsparcia publicznego. 
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1. pożyczki i kredyty,  

2. poręczenia i reporęczenia oraz  

3. wejścia kapitałowe.  

W ww. okresach wspomagania instrumentów finansowych stosowane były rozmaite mechanizmy 

transferu wsparcia na poziom pośredników finansowych, a więc instytucji ostatecznie 

uruchamiających (oferujących) instrumenty finansowe na rzecz ich beneficjentów (głównie mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców). Wspieranie pośredników, kształtujące ich zdolnośd operacyjną i 

wpływające na parametry oferowanych produktów, dystrybuowane było za pośrednictwem dwóch 

mechanizmów:  

1. pośredniego (poprzez tzw. fundusz powierniczy) oraz  

2. bezpośredniego, w którym środki na instrument przekazywane były bezpośrednio przez 

instytucje zarządzające programami wsparcia. 

W założeniach dotyczących programowania funduszy strukturalnych UE w nowej (obecnej) 

perspektywie budżetowej z jeszcze większym naciskiem uwypuklono konicznośd transferu wsparcia 

przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, wskazując przy tym, aby władze programujące 

poszczególnych krajów i regionów, dokonały oszacowao zasadności (lub jej braku) do stosowania 

tych instrumentów (analiza ex-ante instrumentów finansowych). Podkreślono także znaczenie 

uwzględnienia zjawiska luki finansowania, znanego już wcześniej, ale obecnie szczególnie 

uwypuklanego jako czynnik decyzyjny kształtowania wsparcia i stosowania instrumentów 

finansowych. W związku z takimi rozstrzygnięciami, w okresie przygotowawczym do programowania 

działao w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej w Polsce (2014-2020), podjęto próbę 

bardziej kompleksowej analizy efektów wdrażania instrumentów finansowych w okresach 

wcześniejszych43. W ramach tego przedsięwzięcia oceną objęto interwencje publiczne, dotyczące 

zwiększania dostępności pozabankowych pożyczek na działalnośd gospodarczą, poręczeo (i 

reporęczeo) oraz kapitału właścicielskiego (inwestycje equity, finansujące wczesne fazy rozwojowe 

przedsiębiorstw). Jednocześnie, uzupełniająco do analizy stosowania instrumentów finansowych, 

dokonano oszacowao luki finansowania w skali kraju oraz podjęto próbę jej ustalenia dla 

poszczególnych województw. Ustalenia te opublikowano w raporcie44.  

Lata 2013-2014 były również czasem, w którym opracowano kilka analiz ex-ante instrumentów 

finansowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym – wymaganych jako dokumenty 

uzupełniające do programowanie wsparcia w ramach programów operacyjnych, w sytuacji, gdy 

przewidywane jest w nich stosowanie instrumentów finansowych. W rezultacie podjętych prac 

badawczych, w I połowie 2014 r. opublikowano wyniki analizy instrumentów finansowych, 

sporządzonej dla potrzeb krajowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014-2020 

                                                                                                                                                                                     
Nazwa ta wykorzystywana była jednak powszechnie w licznych opracowaniach informacyjnych, obowiązujących 
dokumentach i opisach instrumentów. 
43

 „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”, PAG Uniconsult, Taylor Economics, 
raport opracowany na zlecenie MRR, Warszawa 2013. 
44

 „Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i 
rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020”, IBS na zlecenie MRR, Warszawa, 2013 r. 
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(PO WER)45. W tym samym czasie przedstawiono wyniki dwóch innych opracowao, tym razem 

dotyczących szczebla regionalnego (analiza ex-ante dla województwa warmiosko-mazurskiego46 i 

małopolskiego47). Opublikowano również wyniki ekspertyzy, dotyczącej zastosowania instrumentów 

finansowych w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia48. Natomiast w II połowie 2014 roku 

zostało zakooczonych i w znacznej części opublikowanych szereg kolejnych analiz, dotyczących 

szczebla regionalnego, w szczególności zaś analizy ex-ante dla województw podkarpackiego i 

świętokrzyskiego (autorstwa WYG PSDB) oraz dla województw zachodniopomorskiego, łódzkiego, 

pomorskiego (częśd I) i kujawsko-pomorskiego (przygotowane przez konsorcjum PAG Uniconsult – 

IMAPP). Opracowano także podobne analizy dla województwa opolskiego i śląskiego. 

Za szczególnie ważną częśd składową opisywanych tu procesów oceny stosowania instrumentów 

finansowych uznad należy wyniki dwóch kolejnych opracowao. Jedna z nich dotyczyła Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój49. Natomiast przedmiotem drugiej stało się oszacowanie ryzyka 

stosowania instrumentów gwarancyjnych (poręczeniowych) także w tym programie operacyjnym (PO 

IR) oraz - fakultatywnie - w regionalnych programach  operacyjnych50.  

Ponadto, jedna z Instytucji Pośredniczących w PO IR (Narodowe Centrum Badao i Rozwoju - NCBR), 

zamówiła w koocu 2014 r. opracowanie oceny stanu gotowości polskiego sektora B+R do korzystania 

ze wsparcia, oferowanego w ramach publiczno-prywatnych instrumentów finansowych (opracowanie 

to nawiązuje do programowanych instrumentów finansowych w I Osi Priorytetowej PO IR i 

testowanych już przez NCBR programów: inwestycji kapitałowych BRIdge VC oraz programu 

inkubacyjnego przedsięwzięd B+R BRIdge Alfa, realizowanego w ramach projektu indywidualnego 

NCBR w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013)51. 

Dzięki opracowanym analizom i ekspertyzom możliwe jest sformułowanie wielu interesujących i 

użytecznych wniosków, przydatnych dla potrzeb programowania instrumentów finansowych, na 

różnych szczeblach organizacji / dystrybucji wsparcia, w ramach obecnej generacji programów 

operacyjnych (krajowych i regionalnych). Wnioski te są przydatne szczególnie dla programowania 

                                                           
45

„Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”, IBS / 
Coffey na zlecenie MIR, Warszawa 2014. 
46

 „Analiza ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmiosko-
mazurskim”, PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiosko-Mazurskiego, Warszawa 2013. 
47

 „Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w 
okresie programowania 2014–2020”, Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, marzec 
2014 (raport koocowy, wstępny). Aktualnie (marzec-kwiecieo 2015 r.) finalizowany jest proces wyboru wykonawcy, który 
przeprowadzi powtórną analizę.  
48

 „Ocena możliwości zastosowania poszczególnych form finansowania projektów realizowanych w ramach Osi 
priorytetowej I <Innowacyjna Polska Wschodnia> i Osi priorytetowej II <Przedsiębiorcza Polska Wschodnia> Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – wnioski i rekomendacje”, PAG Uniconsult, PSDB na zlecenie MIR, kwiecieo 
2014.  
49

 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG PSDB na 
zlecenie MIR, Warszawa, listopad 2014 r. 
50

 „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięd w zakresie 
realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badao naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach”, PAG Uniconsult na zlecenie MIR, Warszawa, wrzesieo 2014 r. 
51

 "Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-
prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów 
przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju", konsorcjum: PAG Uniconsult, Taylor Economics, IMAPP i IBS, na zamówienie 
NCBR, Warszawa 2015 - w opracowaniu. 
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wsparcia, które ma byd kierowane do sektora gospodarczego - przede wszystkim mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw - w celu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności tego sektora i 

gospodarki jako całości. Z oczywistych względów, wnioski te mogą również służyd jako punkt 

odniesienia do programowania wsparcia za pomocą instrumentów finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.   

Główne ustalenia i wnioski, które uznajemy za ważne dla kształtowania instrumentów finansowych w 

Regionalnym Programie Województwa Wielkopolskiego, wynikające z ww. analiz i ekspertyz, są 

następujące: 

a-1. Instrumenty finansowe, wspierające rozwój sektora MSP, powinny byd ukierunkowywane na 

przedsięwzięcia / projekty z którymi wiąże się podwyższone ryzyko inwestycyjne. Tego 

rodzaju demarkacja jest niezbędna, aby wyeliminowad (znacząco ograniczyd) ryzyko 

konkurencji z instrumentami tradycyjnymi, oferowanymi przez sektor finansowania 

komercyjnego (niestety w przeszłości dochodziło do powstawania takiej konkurencji, chod nie 

w poważnej skali; obecnie jednak, z uwagi na rosnące znaczenie instrumentów finansowych - 

planowane wzmocnienia ich zdolności operacyjnej - kwestia ta staje się istotna). 

a-2. Instrumenty finansowe nie mogą byd postrzegane jako narzędzia, które w każdym przypadku 

stanowią najlepszy sposób osiągania założonych celów wsparcia. Podobnie jest, jeśli chodzi o 

stosowanie instrumentów niefinansowych. Innymi słowy, trudno jest wskazad dowody, które 

w sposób ewidentny przemawiałyby za zasadnością stosowania instrumentów finansowych 

bądź finansowania bezzwrotnego, jako wywołujących najlepsze rezultaty z punktu widzenia 

wspierania przedsiębiorczości (aktywizacji procesów podejmowania indywidualnej 

działalności gospodarczej). Oznacza to, że wspomaganie przedsiębiorczości nie powinno 

opierad się jedynie na zapewnianiu szerszej dostępności źródła finansowania. Konieczne jest 

zatem  tworzenie kompleksowych programów wsparcia, obejmujących komponent 

finansowy, któremu towarzyszy rozwinięta oferta uzupełniająca, np. umożliwiająca 

nabywanie nowej wiedzy i umiejętności do uruchomienia, prowadzenia i utrzymania 

przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie (czynnik kapitałowy stanowi wyłącznie jeden z 

wielu czynników ograniczających). Konkluzje te zasadne są również w przypadku wspierania 

przedsięwzięd bazujących na finalizacji i wdrażaniu wyników działalności badawczo-

rozwojowej, gdy wsparcia polegad ma - ostatecznie - na kapitalizacji nowotworzonego 

podmiotu. 

a-3. Niezbędne jest zapewnienie precyzyjnego podziału obszarów stosowania instrumentów 

finansowych i niefinansowych (dotacji). W przeciwnym razie należy oczekiwad mniejszego 

zainteresowania instrumentami finansowymi, które - z uwagi na ich zwrotny charakter - 

postrzegane są jako mniej korzystne. Brak wyraźniej demarkacji nie będzie motywowad 

pośredników finansowych do podejmowania się dystrybucji instrumentów finansowych w 

oczekiwanej skali. 

a-4. Należy rozważyd ograniczenie swobody pośrednika finansowego w ustalaniu, czy oferowany 

instrument finansowy (pożyczka, poręczenie), udostępniany jest jako pomoc publiczna, czy 

też na zasadach quasi-komercyjnych (rozważenie udostępniania instrumentów finansowych 

przez pośredników według zadanych metryk produktowych). 
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a-5. Należy kształtowad mechanizmy dystrybucji wsparcia z preferencją dla schematu funduszu 

funduszy. Wskazane jest to szczególnie w przypadku regionów, które mają już doświadczenia 

w stosowaniu takiego rozwiązania. W przypadku innych regionów, zasadne jest posiłkowanie 

się i nawiązywanie do doświadczeo tych, które w dystrybucji wsparcia stosowały mechanizm 

funduszu funduszy. Pomijając możliwośd zaangażowania do pełnienia funkcji funduszu 

funduszy instytucji szczebla europejskiego (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 

Fundusz Inwestycyjny), wybór powiernika będzie musiał mied charakter otwarty i 

transparentny. 

a-6. Nadal należy dążyd do wprowadzania ułatwieo formalnych i proceduralnych, obowiązujących 

w procesach wykorzystywania instrumentów finansowych przez odbiorców ostatecznych, 

biorąc pod uwagę specyfikę danego instrumentu (pozyskiwanie wsparcia w formie 

instrumentów finansowych powinno byd mniej skomplikowane niż pozyskiwanie wsparcia w 

formie bezzwrotnej) oraz rodzaj pośrednika finansowego. Przykładowo, instrument w postaci 

poręczenia portfelowego (np. wykorzystywany przez bank), nie może powodowad 

konieczności rozliczania wydatków kredytowych / pożyczkowych, zrealizowanych przez 

przedsiębiorcę, którego kredyt włączony został do zabezpieczonego poręczeniem portfela. 

Tego rodzaju rozwiązania dyskwalifikują sensownośd instrumentu finansowego, szczególnie z 

punktu widzenia pośrednika finansowego. Oznacza to, że projektowanie instrumentów 

finansowych musi byd głęboko przemyślane, bowiem zawsze powinno uwzględniad specyfikę 

instrumentu finansowego. Na poziomie regionalnym wprowadzanie ułatwieo proceduralnych 

i formalnych odbywa się jednak w ramach regulacji wyższego szczebla (np. Komisji 

Europejskiej), które często pozostawiają określone pole do interpretacji. W tej sytuacji, to od 

woli Instytucji Zarządzającej zależy, w jakim stopniu zdecyduje się ona na wprowadzanie 

takich rozwiązao, nawet w sytuacji ryzyka audytowego wynikającego z niepewności 

legislacyjnej. Z drugiej strony, często jest tak, że przyjmowane są rozwiązania "bezpieczne", 

co uzasadnia właśnie ryzyko audytowe, występujące w związku z brakiem jasności 

regulacyjnej, jednak niekorzystne dla odbiorców ostatecznych. 

Wnioski płynące z wykonanych dotąd analiz ex-ante instrumentów finansowych na poziomie 

regionalnym, które mają znaczenie dla analizy ex-ante instrumentów finansowych w województwie 

wielkopolskim, koncentrują się na następujących kwestiach: 

b-1. Wnioski dotyczące oszacowao wielkości luki finansowania, czerpane z innych analiz, wydają 

się mało przydatne. Uzasadniają to daleko idące dysproporcje w szacowaniu luki finansowej 

(różne wyniki badao regionalnych i ogólnokrajowych – w odniesieniu do poszczególnych 

województw). Sytuację tą powoduje wiele czynników, w tym: niejednoznacznośd i zmiennośd 

tego zjawiska, powodująca występowanie szeregu trudności w jego precyzyjnym opisie 

(precyzyjne zbadanie luki wymagałoby poważnych nakładów finansowych i czasu na 

badanie), stosowanie w pomiarze luki odmiennych podejśd metodologicznych oraz 

napotykanych trudności w ich stosowaniu.  

b-2. Wskazane powyżej ograniczenia dotyczą w szczególności prognozowania rozmiarów luki. 

Natomiast dobrym rozwiązaniem wydaje się analizowanie luki pod kątem identyfikacji 

nieciągłości instrumentów / produktów finansowania (jakiej oferty brakuje?). Z kolei rozmiary 
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luki należałoby szacowad w określonych np. co dwuletnich interwałach (dyskusyjne wydaje 

się prognozowanie wielkości luki, np. w horyzoncie 5-cio, czy 10-cio letnim). 

b-3. W analizach ex-ante na poziomie regionalnym, propozycje wykorzystania instrumentów 

finansowych odnoszone są do kilku priorytetów inwestycyjnych:  

 w sferze wspierania przedsiębiorstw: PI 3a, PI 3b i - najczęściej - PI 3c,  

 w sferze efektywności energetycznej: PI 4a, PI 4b i PI 4c,  

 w sferze wspierania przedsiębiorczości: PI 8iii,  

 w sferze rewitalizacji: PI 9b. 

b-4. Oceny dotyczące potrzeb w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich (szacunki liczby i wartości 

projektów rewitalizacyjnych) dokonywane są w analizach z bardzo dużym marginesem błędu 

(duża rozpiętośd wartości szacowanych nakładów minimalnych do maksymalnych). Bardziej 

precyzyjne  oszacowania w tym zakresie są często jednak trudne. Jest tak m.in.  z uwagi na 

niski poziom wiarygodności prognostycznej Lokalnych Planów Rozwoju lub (często) brak 

takich planów. Niestety, Lokalne Plany Rozwoju wciąż często sporządzane są „na wyrost” – 

pod potrzeby programu wsparcia; bywa też, że mają one "żywiołowy" charakter, nie 

uwzględniają realnych możliwości zapewnienia udziału własnego przez inwestora, realnego 

zainteresowania przedsięwzięciem, czy nawet sensowności inwestycji (gdy np. wymagany 

jest istotny udział efektu społecznego w projekcie; czynnik ten zresztą jest trudny do 

zoperacjonalizowania). W tej sytuacji, w analizach ex-ante instrumentów finansowych 

konieczne jest podejmowanie badao, za pomocą których możliwe będzie wypełnienie 

napotykanych luk informacyjnych i precyzowanie informacji o potrzebach inwestycyjnych 

związanych z rewitalizacją, których nie dostarczają w wystarczającym zakresie Lokalne Plany 

Rozwoju. 

b-5. Rozstrzygnięcia legislacyjne w sprawie mechanizmu wspierania publicznego dla 

odnawialnych źródeł energii, wciąż pozostają niejasne / nieprecyzyjne52. W tej sytuacji 

programowanie instrumentów finansowych w tej sferze jest ryzykowne. 

b-6. Propozycje dotyczące stosowania instrumentów kapitałowych (equity) są w różnych analizach 

całkowicie odmienne – np. w analizie dla województwa małopolskiego wskazuje się na 

zasadnośd rezygnacji ze wspierania instrumentów kapitałowych na poziomie regionalnym, 

natomiast w analizie dla województwie warmiosko-mazurskiego instrument ten uznaje się za 

zasadny (występuje on tu również jako instrument wspierania podmiotów ekonomii 

społecznej – z drugiej strony rozwiązanie takie w ogóle nie pojawia się w analizie ex-ante PO 

WER). Analogicznie, stosowanie instrumentów kapitałowych proponuje się w analizie dla 

                                                           
52

 Uwzględnione w tym opracowaniu analizy ex-ante tworzone były przed uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach 
energii (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). Podkreślano w nich problemy wynikające z braku 
rozstrzygnięd legislacyjnych, rzutujące na ryzyko programowania instrumentów finansowych w tej sferze. Nie wydaje się 
jednak, aby uchwalona (podpisana przez Prezydenta w dniu 11.03.2015 r.) ustawa wiele wyjaśniała. Zacytowad tu warto 
pewne opinie z jednej z konferencji tematycznych: "/.../ Za największe wady ustawy o OZE paneliści uznali jej 
nieprzewidywalnośd, sztywnośd systemu, cenę referencyjną, zamieszanie z poprawką prosumencką, wewnętrzne 
sprzeczności i niejasne definicje, nierozwiązany problem rozbudowanych instalacji oraz faworyzowanie dużej energetyki /.../ 
wnioski: należy spodziewad się szybkiej nowelizacji ustawy /.../", http://www.reo.pl/funkcjonowanie-energetyki-
odnawialnej-w-swietle-nowych-przepisow--podsumowanie-konferencji (konferencja i panel dyskusyjny zorganizowane 
przezPolską Izbę Energii Odnawialnej i Rozproszonej oraz portalu reo.pl, Warszawa, 19.03.2015 r.). 
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województwa zachodniopomorskiego (oraz sugestia stosowania finansowania quasi 

kapitałowego) i pomorskiego. Trzeba wreszcie brad pod uwagę planowane wsparcie dla 

instrumentów kapitałowych na szczeblu krajowym (w I oraz III Osi Priorytetowej PO IR w 

ramach PI 1.b oraz PI 3.a), dostosowanych do dwóch celów: 

 wspierania działalności B+R oraz  

 wspierania innowacyjności.  

Planowane nakłady publiczne (oraz wkład prywatny53) czynią sensownym rozważanie 

rezygnacji ze wsparcia kapitałowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (chod, 

z drugiej strony, nie jest wykluczone tworzenie takich instrumentów w sferze wspierania 

przedsięwzięd innowacyjnych). 

b-7. W analizach ex-ante zauważa się ograniczenia wynikające z bardziej rygorystycznych niż 

dotąd zasad wynagradzania pośredników finansowych (poziom opłat za zarządzanie; 

uzależnienie części opłat od skali zaangażowania środków wsparcia na rzecz beneficjentów 

ostatecznych54). Oznacza to, że wybór pośredników finansowych powinien opierad się na 

rozwiązaniach, które będą ich motywowad do aktywnego włączenia się w dystrybucję 

nowych środków wsparcia – przykładowo, może byd to osiągane poprzez odpowiednie 

kształtowanie możliwości finansowania kosztów zarządzania (limitów kosztów na zarządzanie 

instrumentem – poziom ten, o ile wykaże to konkurencyjny przetarg, może byd ustalony w 

rozmiarze wyższym niż ustalone limity ogólne). Odpowiednie rozwiązania w tym zakresie 

uznaje się za szczególnie ważne, w kontekście programowania i dystrybucji wsparcia poprzez 

instrumenty finansowe (odpowiedniej jakości, wdrażane przez wiarygodnych pośredników 

itd. itp.). 

b-8. W związku z możliwością angażowania w dystrybucję instrumentów finansowych sektora 

bankowego, pojawia się problem, jak kształtowad programy wspierania tych instrumentów, 

aby były one atrakcyjne dla banków, szczególnie banków sieciowych, a jednocześnie, aby 

spełnione były wymogi regionalnych programów operacyjnych, odzwierciedlające potrzeby 

interwencji w poszczególnych regionach. Banki sieciowe preferują zunifikowane rozwiązania 

produktowe, o podobnej postaci, niezależnie od delimitacji wojewódzkiej. Jak wskazują 

badania (regionalne, jak i krajowe), dotychczasowa skala obecności sektora bankowego 

(szczególnie banków sieciowych) w dystrybucji wspieranych instrumentów finansowych była 

nieznaczna (uznad można, że próby zaangażowania banków komercyjnych okazały się 

nieudane). Należy sądzid, że wymogi stawiane przez bankowośd sieciową nie ulegną zmianie 

w okresie wdrażania instrumentów finansowych (2014-2020), w związku z tym poważnego 

znaczenia nabiera sprawnośd i potencjał pozabankowych pośredników finansowych. W tej 

sytuacji, byd może, pozostaną oni głównymi podmiotami, zainteresowanymi dystrybucją 

wsparcia za pośrednictwem instrumentów finansowych. 
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 Przykładowo, instrument kapitałowy VC, zaplanowany tylko w PI 1.b PO IR dysponowad będzie potencjałem 
inwestycyjnym w wysokości 450 mln euro. Łącznie, zasobnośd instrumentów kapitałowych i quasi kapitałowych 
programowanych na szczeblu krajowym oscylowad będzie na poziomie przekraczającym 1 mld euro. 
54

 Ten element wiąże się z potencjałem pośredników finansowych, który decydowad będzie np. o możliwościach szybszego 
wprowadzania do obrotu środków wsparcia (pozyskanego kapitału w ramach instrumentu finansowego), czy też 
identyfikowania nowych nisz klientów i tworzeniu dobrze dostosowanych do ich potrzeb produktów finansowych. 
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b-9. Jeśli chodzi o rozwiązania wdrożeniowe, dotyczące instrumentów finansowych, to w 

analizach / ekspertyzach proponowane są różne modele, jednak z preferencją dla modelu 

funduszu funduszy. Kwestią rozmaicie rozwiązywaną jest natomiast podział wdrażania 

instrumentów finansowych pomiędzy poszczególne priorytety inwestycyjne (np. wdrażane w 

ramach jednego funduszy lub też dwóch, ewentualnie nawet trzech - z zastosowaniem 

podziału według kryterium specjalizacji, np.: przedsiębiorstwa i przedsiębiorczośd vs. 

przedsięwzięcia środowiskowe).  

b-10. Bardzo rzadko sugerowano powierzanie roli funduszu funduszy Europejskiemu Bankowi 

Inwestycyjnemu, którą to rolę zresztą sprawował on w minionym okresie programowania w 

niektórych regionach w ramach Inicjatywy JESSICA. Nie oznacza to jednak, że - biorąc pod 

uwagę dotychczasowe pozytywne doświadczenia w przypadku Wielkopolski - kontynuacja 

współpracy z EBI nie jest wskazana. Poza tymi pozytywnymi doświadczeniami województwa 

wielkopolskiego, niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest oczywiście brak konieczności 

przeprowadzenia przetargu publicznego na wybór. Chod z drugiej strony, trudno jednak 

uznad, że ujęcie tego rodzaju problemów (w sumie administracyjnych) powinno byd główną 

przesłanką decyzji w sprawie powołania dystrybutora wsparcia. Oczywiście wybór taki ma 

również inne zalety, ale związane z nim są zapewne także wady (niestety, w komentowanych 

tu analizach brak jest rozważao na ten temat). 

b-11. Należy bezwzględnie dążyd do ograniczania obciążeo administracyjnych, dotyczących 

pośredników finansowych, jak i ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych; 

obciążenia proceduralne związane z pozyskiwaniem i korzystaniem z instrumentów 

zwrotnych powinny byd wyraźnie mniejsze niż w przypadku „standardowych” instrumentów 

dotacyjnych; powinny one również uwzględniad warunki oferowane pośrednikom – np. limity 

dotyczące finansowania kosztów zarządzania instrumentami55.  
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 Wniosek ten jest zbieżny z ustaleniem opisanym wcześniej w punkcie a-6 (w części dotyczącej ustaleo / wniosków na 
podstawie analiz / ekspertyz krajowych).  
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6 Instrumenty finansowe – propozycje dla poszczególnych obszarów 
interwencji 

6.1 Diagnoza potrzeb MŚP 

W celu diagnozy potrzeb mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw małych i średnich (MŚP) w zakresie 

finansowania zwrotnego przeprowadzono badanie ilościowe techniką wywiadu telefonicznego 

wspomaganego komputerowo (CATI). Jego celem była identyfikacja zapotrzebowania w zakresie 

zastosowania instrumentów finansowych, szczególnie w kontekście priorytetów inwestycyjnych 1b, 

3a oraz 3c. Na podstawie badania określono średnią oraz globalną wartośd  luki finansowej MŚP. 

Wybrane wnioski z niniejszego podrozdziału zostały zawarte również w diagnozie problemu 

rzeczonych priorytetów inwestycyjnych w dalszej części opracowania. Badanie ilościowe MŚP było 

realizowane w miesiącach styczeo-marzec 2015 r. na próbie warstwowo-losowej. W grupie MŚP 

niebędących odbiorcami ostatecznymi wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE znalazło się 900 

mikroprzedsiębiorstw, 350 przedsiębiorstw małych oraz 280 przedsiębiorstw średnich. Równolegle 

prowadzone badanie objęło 626 MŚP, które otrzymały pożyczki JEREMIE, 555 MŚP, które uzyskały 

poręczenia w ramach reporęczenia JEREMIE oraz 55 MŚP, które uzyskały poręczenia portfelowe 

JEREMIE (alokacja zbliżona do proporcjonalnej). 

W 2014 r. inwestycje realizowało 37% mikroprzedsiębiorstw, 62% przedsiębiorstw małych i 80% 

przedsiębiorstw średnich z województwa wielkopolskiego. Nieco ponad połowa MŚP z regionu 

planuje realizację inwestycji w 2015 r. Różnica w udziale mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 

średnich planujących inwestycje w 2015 r. jest niższa niż różnica między odsetkiem 

mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw średnich, które zrealizowały inwestycje w 2014 r. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest niemożnośd sfinansowania zamierzonych inwestycji mikroprzedsiębiorstw 

ze środków własnych oraz niska dostępnośd dla nich finansowania zwrotnego. 23% przedsiębiorstw 

średnich deklaruje, że jest w stanie w pełni sfinansowad inwestycje planowane na 2015 r. ze środków 

własnych, podczas gdy w przypadku mikroprzedsiębiorstw odsetek ten jest równy 12%.  
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Wykres 19. Przedmiot planowanej na 2015 r. działalności inwestycyjnej MŚP z województwa wielkopolskiego 

 

Dane: CATI 

Plany inwestycyjne na 2015 r. co do zasady wiążą się z zamiarem zwiększenia skali działalności 

podmiotu lub zatrudnienia pracowników (𝑝 < 0,001). Blisko połowa MŚP planujących inwestycje w 

2015 r. zamierza ubiegad się o kredyt, pożyczkę lub leasing na sfinansowanie ich realizacji, 9% z nich 

planuje aplikowad o dotacje, kolejne 9% jest zdecydowanych korzystad jedynie ze środków własnych. 

Do najważniejszych przyczyn niechęci do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne na inwestycje 

planowane na 2015 r. należą: złożonośd procedur (21% wskazao), wysokie koszty (19%), 

przewidywanie niespełnienie kryteriów (10%), brak możliwości wniesienia wkładu własnego (8%) 

oraz niewystarczające zabezpieczenia (7%). 

Wartośd globalna luki deklarowanych niezrealizowanych inwestycji MŚP w 2014 r. obliczona na 

podstawie estymatora Horvitza-Thompsona wynosi 11,04 mld zł; a wartośd globalna luki 

nieotrzymanego finansowania zewnętrznego MŚP – 5,70 mld zł.56 Mediana wartości nieprzyznanego 

finansowania zewnętrznego ogółem w 2014 r. jest równa 707 tys. zł, a wartośd medialna luki 

deklarowanych niezrealizowanych inwestycji – 465 tys. zł. Rozkład wysokości luki finansowej jest 

wyraźnie prawostronnie skośny, szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Współczynnik 

skośności wartości luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 

8,6, w przypadku przedsiębiorstw średnich – jedynie 0,4. Wysoka skośnośd rozkładu jest tożsama 

znacznej różnicy między wartością średnią i medialną luki finansowej dla mikroprzedsiębiorstw. 

  

                                                           
56

 Wartośd globalna wg prostego, nieobciążonego estymatora Horvitza-Thompsona jest obliczana wg wzoru: t=∑k∈S yk/πk, 
gdzie próba warstwowo-losowa S=(k1, k2, k3,…,kn(s)) losowana jest z populacji U, a π oznacza prawdopodobieostwo 
wylosowania k-tego elementu z populacji U, a y oznacza wartośd badanej cechy (tu: luki finansowej MŚP). 
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Tabela 10. Zróżnicowanie wielkości luki finansowej ze względu na wielkośd MŚP w województwie wielkopolskim 
(estymatory Horvitza-Thompsona) 

 Wartośd globalna luki 

deklarowanych 

niezrealizowanych 

inwestycji (mln zł) 

Wartośd globalna luki 

nieprzyznanego 

finansowania 

zewnętrznego (mln zł) 

Liczba podmiotów 

w populacji ogółem 

Mikroprzedsiębiorstwa 9 752 5 423 175 677 

Przedsiębiorstwa małe 1 005 219 5 949 

Przedsiębiorstwa średnie 281 57 1 713 

Razem 11 038 5 699 183 339 

Źródło: CATI. 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim w luce nieprzyznanego finansowania zewnętrznego 

pozostawało 7,5% MŚP, a w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji – 14,4% MŚP. Wielkośd 

luki finansowej obu typów jest znamiennie statystycznie zróżnicowana ze względu na liczbę osób 

zatrudnionych (𝑝 < 0,001;  𝑝 = 0,036). Odsetek przedsiębiorstw pozostających w luce finansowej 

pośród MŚP jest zdecydowanie najniższy w grupie przedsiębiorstw średnich.  

Tabela 11. Podstawowe cechy rozkładu luki finansowej deklarowanych niezrealizowanych inwestycji MŚP w 
województwie wielkopolskim (w tys. zł)* 

 Średnia I kwartyl Mediana III kwartyl 

Mikroprzedsiębiorstwa 428 45 100 300 

Przedsiębiorstwa małe 1 254 200 450 1 000 

Przedsiębiorstwa średnie 2 298 350 1 000 4 500 

MŚP ogółem 465 45 150 300 

* Respondenci mieli możliwośd wskazania wartości punktowej lub przedziałowej (15 klas), stąd wartości kwantyli są w 

niektórych przypadkach środkami klas. 

 Źródło: CATI. 

W luce nieprzyznanego finansowania zewnętrznego pozostawało niespełna 3% przedsiębiorstw 

średnich wobec 7-8% mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw małych. Głównie były to firmy młode, o 

niewysokich przychodach (p<0,001). Częściej w luce finansowej deklarowanych niezrealizowanych 

inwestycji pozostają przedsiębiorstwa definiujące rynek zbytu dla swoich produktów jako 

‘międzynarodowy’ (p=0,001) oraz inne prowadzące działalnośd zagranicą, w tym eksport towarów 

(p=0,048). Zależnośd ta występuje mimo faktu, iż przedsiębiorstwa prowadzące działalnośd zagranicą 

częściej stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające większą liczbę pracowników (p<0,001) oraz 

generujące wyższe przychody (p<0,001). Przedsiębiorstwa na etapie internacjonalizacji cechuje 

również wyższa wartośd luki finansowej (test nieparametryczny, 𝑝 < 0,001). Przy danej wielkości 

próby i rzadkości zmiennej pozostawania w luce finansowej zróżnicowanie deklarowanych powodów 

nieprzyznania finansowania zewnętrznego nie jest znamienne statystycznie w podgrupie MŚP 

aktywnych zagranicą oraz podgrupie MŚP nieobecnych na rynku międzynarodowym. W badanej 



Raport końcowy | 85 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

próbie przedsiębiorstwa prowadzące również działalnośd zagranicą  zasadniczo częściej deklarowały 

problem z zabezpieczeniem jako powód nieprzyznania kredytu, pożyczki lub leasingu, rzadziej ‒ zbyt 

krótki czas prowadzenia działalności.  

Brak jest znamiennej statystycznie różnicy między wysokością luki finansowej i udziałem firm w niej 

pozostających między podmiotami o zasięgu rynkowym powiatowym, wojewódzkim, krajowym. 

Istotnie wyższa jest również wartośd luki finansowej w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych 

niżeli usługowych, rolnych i handlowych ( 𝑝 = 0,005). Wnioski te są co do zasady zbieżne z wynikami 

otrzymanymi z badao ilościowych prowadzonych przez Wykonawcę w innych województwach Polski. 

Tabela 12. Podstawowe cechy rozkładu luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego MŚP w województwie 
wielkopolskim (w tys. zł)* 

 Średnia I kwartyl Mediana III kwartyl 

Mikroprzedsiębiorstwa 686 50 200 410 

Przedsiębiorstwa małe 1 754 300 1 000 2 250  

Przedsiębiorstwa średnie 2 080 100 200 5 000 

MŚP ogółem 708 50 200 450 

* Respondenci mieli możliwośd wskazania wartości punktowej lub przedziałowej (15 klas), stąd wartości kwantyli są w 

niektórych przypadkach środkami klas. 

Źródło: CATI. 

Według przeprowadzonych testów niezależności57 w luce finansowej obu typów częściej pozostają 

przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w 2014 r. oraz planujące zwiększenie liczby pracowników 

(𝑝 < 0,001), aczkolwiek w luce finansowej pozostaje też znaczny odsetek przedsiębiorstw o słabszej 

pozycji rynkowej, w tym firmy o złych wynikach finansowych (wynik finansowy firmy za 2014 r. bliski 

zeru bądź ujemny). W luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji znalazła się ¼ 

przedsiębiorstw, które w 2014 r. odnotowały stratę lub bilans bliski zeru.  

Metodą dwustopniowego grupowania, stosując jako kryterium grupowania bayesowskie kryterium 

Schwarza, a jako miarę odległości logarytm wiarygodności wyróżniono siedem klastrów (typów) MŚP 

pozostających w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji. Miara Silhouette spójności i 

podobieostwa osiągnęła wartośd średniowysoką (0,3), co uwarunkowane jest heterogenicznością 

populacji MŚP. W procedurze nie stosuje się ważenia obserwacji. MŚP pozostające w 2014 r. w luce 

finansowej można podzielid na siedem zasadniczych typów: 

a. Mikroprzedsiębiorstwa usługowe planujące inwestycje w 2015 r., ale rzadziej (1/2) 

realizujące inwestycje w 2014 r. Zakooczyły 2014 r. z zyskiem, ale charakteryzują się 

n i s k i m i  p r z y c h o d a m i  (średnia za 2014 r.: 381 tys. zł). Średni wiek podmiotu jest w tej 

grupie najniższy spośród wyróżnionych siedmiu klastrów, jest także niższy niż w populacji 

MŚP ogółem. 18% MŚP w luce finansowej. 

b. Mikroprzedsiębiorstwa usługowe, handlowe i produkcyjne, które nie planują inwestycji na 

2015 r. i w większości (3/4) n i e  r e a l i z o w a ł y  ich w 2014 r. 3/4 z nich nie zamierza 

również zwiększyd zatrudnienia w 2015 r. Cechują się słabszymi wynikami finansowymi, ale 

                                                           
57

 Z racji na ułomnośd rozkładu chi-kwadrat dla dużych prób, testy przeprowadzano na danych ważonych wagami małymi. 
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6/10 z nich zakooczyło 2014 r. z zyskiem. 1/5 z nich prowadziła w 2014 r. działalnośd 

eksportową. Ich przychody za 2014 r. wyniosły średnio 1,6 mln zł. 16% MŚP w luce 

finansowej. 

c. Klaster obejmujący przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, rzadziej przedsiębiorstwa małe 

i średnie. Firmy prowadzące działalnośd handlową i produkcyjną, posiadające p l a n y  

i n w e s t y c y j n e  na 2015 r., ale rzadziej (1/2) realizujące inwestycje w 2014 r. Głównie 

firmy w dobrej kondycji finansowej (w zdecydowanej większości zamknęły 2014 r. z zyskiem). 

Ich średnie przychody w 2014 r. były równe 1,6 mln zł. 15% MŚP w luce finansowej. 

d. Głównie mikroprzedsiębiorstwa w z ł e j  s y t u a c j i  f i n a n s o w e j  (ponad połowa z nich 

odnotowała w 2014 r. stratę). Firmy prowadzące działalnośd usługową, handlową i 

produkcyjną. Większośd (6/10) z nich realizowało inwestycje w 2014 r. i planują je realizowad 

w 2015 r. Ich przychody za 2014 r. wyniosły średnio 1,2 mln zł. 15% MŚP w luce finansowej. 

e. Głównie przedsiębiorstwa małe, rzadziej mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa średnie. 

Podmioty o wysokich przychodach (średnio w 2014 r. 5,7 mld zł), cechujące się dobrymi 

wynikami finansowymi (9/10 z nich odnotowało w 2014 r. zysk), nierzadko deklarujące 

prowadzenie działalności  i n n o w a c y j n e j  i  b a d a w c z o - r o z w o j o w e j . 70-80% z 

nich prowadziło działalnośd inwestycyjną w 2014 r. i zamierza realizowad inwestycje również 

w 2015 r. 15% MŚP w luce finansowej. 

f. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalnośd e k s p o r t o w ą . Połowa z nich realizowała 

inwestycje w 2014 r. i w zdecydowanej większości planują inwestycje również w 2015 r. ¾ z 

nich zakooczyło 2014 r. z zyskiem. Przychody w tej grupie w 2014 r. były równe średnio 784 

tys. zł. 13% MŚP w luce finansowej. 

g. Przedsiębiorstwa m a ł e  i ś r e d n i e . Najczęściej p r o d u k c y j n e , rzadziej usługowe i 

handlowe. 3/4 z nich realizowało inwestycje w 2014 r. i w zdecydowanej większości planują 

je również na 2015 r. Średni przychód w 2014 r. na poziomie 50 mln zł, 9/10 z nich zakooczyło 

2014 r. z zyskiem. 8% MŚP w luce finansowej. 

Wykres 20. Deklarowane konsekwencje nieotrzymania finansowania zewnętrznego w 2014 r. przez MŚP z województwa 
wielkopolskiego 

 

Dane: CATI 

Udział przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia, realizację inwestycji w 2015 r. lub 

prowadzących inwestycje w 2014 r. jest w grupie MŚP pozostających w luce finansowej istotnie 
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wyższy niż w populacji MŚP ogółem. Niska dostępnośd finansowania zewnętrznego spowalnia zatem 

rozwój najbardziej aktywnych podmiotów (głównie mikroprzedsiębiorstw). Znamiennie statystycznie 

częściej przedmiot nieprzyznanego (niż przyznanego) kredytu lub pożyczki stanowi wprowadzenie 

nowych lub ulepszonych produktów (p<0,001), zakup maszyn, urządzeo (p<0,001) oraz zakup 

technologii (p=0,002). Porównanie przedmiotowe przyznanego finansowania kredytowego i 

pożyczkowego MŚP z województwa wielkopolskiego zilustrowano na rycinie poniżej. 

Wykres 21. Deklarowany przedmiot kredytów, pożyczek komercyjnych przyznanych i nieprzyznanych MŚP z 
województwa wielkopolskiego w 2014 r. 

 

Dane: CATI 

Deklarowane powody nieprzyznania finansowania są co do struktury zbieżne w przypadku kredytów, 

pożyczek oraz transakcji leasingowych (różnice nie są istotne statystycznie). Głównymi powodami 

ograniczonego dostępu do finansowania jest niska zdolnośd kredytowa podmiotu (w tym słaby wynik 

finansowy, niska skala działalności) oraz niewystarczające zabezpieczenia. Niekiedy sami 

przedsiębiorcy deklarowali rezygnację z ubiegania się o finansowanie z powodu niemożności 

uzyskania zabezpieczenia. Najważniejsze przyczyny nieprzyznania finansowania przedstawiono na 

wykresie poniżej. Jako inne powody nieprzyznania finansowania ankietowani deklarowali m.in. błędy 

formalne, skomplikowanie i czasochłonnośd procedur oraz wiek właścicieli. 
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Wykres 22. Deklarowane przyczyny nieprzyznania finansowania zwrotnego MŚP z województwa wielkopolskiego 
w 2014 r. (udziały liczby wskazao) 

 

Dane: CATI 

Podsumowując, wartośd globalna luki finansowej nieprzyznanego finansowania zewnętrznego MŚP w 

województwie wielkopolskim została oszacowana na poziomie 5,4 mld zł. Zdecydowanie najczęściej 

w luce finansowej pozostawały mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa młode, wyższy niż w 

populacji był również odsetek przedsiębiorstw zorientowanych na rynek międzynarodowy lub 

prowadzących działalnośd eksportową. Więcej było również przedsiębiorstw produkcyjnych. W luce 

finansowej pozostawały najczęściej MŚP mające również na 2015 r. określony plan rozwoju firmy 

(79%) lub chcące w tym okresie zwiększyd zatrudnienie (50%). Istotnie statystycznie częściej kredyty i 

pożyczki nie były przyznawane na wprowadzenie innowacji produktowych, zakup technologii, zakup 

maszyn i urządzeo. Zgodnie z wynikami klasteryzacji przeprowadzonej techniką dwustopniowego 

grupowania MŚP pozostające w luce są silnie zróżnicowane. 15% MŚP w luce finansowej 

deklarowanych niezrealizowanych inwestycji zakooczyło 2014 r. ujemnym wynikiem finansowym 

(frakcja istotnie wyższa niż w populacji MŚP w regionie). Niewystarczające zabezpieczenia były 

powodem nieprzyznania 1/5 kredytów i pożyczek MŚP z województwa wielkopolskiego. 

6.2 Diagnoza potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego 

W badaniu ilościowym przeprowadzonym techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego 

komputerowo (CATI) wzięło udział n1=117 wspólnot mieszkaniowych, n2=106 spółdzielni 

mieszkaniowych oraz n3=17 towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z województwa 

wielkopolskiego. Obserwacje zostały przeważone w taki sposób, aby reprezentowały cały zasób 

mieszkaniowy rzeczonych podmiotów w regionie. Badanie zrealizowano w miesiącach luty-marzec 

2015 r.  

Średni (deklarowany) wiek budynków wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych w regionie 

wynosi 35 lat, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 47 lat, zaś dla TBS – 31 lat. Wielką płytę jako 

jeden z głównych58 budulców budynków mieszkalnych wskazało 2/3 spółdzielni mieszkaniowych oraz 

3/10 wspólnot mieszkaniowych, w jednostkowych przypadkach – TBS. Najczęściej wskazywanym 

                                                           
58

 Ankietowani byli proszeni o wskazanie maksymalnie dwóch najczęściej stosowanych budulców obiektów mieszkaniowych 
podmiotu. 
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budulcem zasadniczej części obiektów mieszkalnych wspólnot i TBS była cegła (blisko 70% wskazao). 

Około połowa spółdzielni jako główny budulec obiektów mieszkaniowych wskazała cegłę. 

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS z województwa wielkopolskiego zadeklarowały 

realizację w okresie 2012-2014 inwestycji termomodernizacyjnych i z zakresu odnawialnych źródeł 

energii w wysokości ok. 600 mln zł (dane ważone na populację w regionie). Najczęściej na ten cel 

wykorzystywały one środki własne (średnio 72% wydatków) oraz kredyty, pożyczki (27%). 

Jednostkowo finansowano również te inwestycje środkami z dotacji. W większym stopniu 

finansowanie dłużne inwestycji termomodernizacyjnych i inwestycji w odnawialne źródła energii 

wykorzystywały wspólnoty mieszkaniowe niż spółdzielnie mieszkaniowe (różnica 11 p. proc.; różnica 

istotna statystycznie, test jednostronny: p=0,038). W przypadku spółdzielni mieszkaniowych wyższy 

był natomiast udział finansowania rzeczonych inwestycji ze środków własnych. 

68% spółdzielni mieszkaniowych oraz 40% wspólnot mieszkaniowych realizowało w okresie 

2012-2014  inwestycje termomodernizacyjne rozumiane jako przedsięwzięcia ukierunkowane na 

zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynkach, a 2-3% tych podmiotów – 

inwestycje w odnawialne źródła energii. Inwestycje termomodernizacyjne najczęściej dotyczyły 

ocieplenia ścian zewnętrznych lub wymiany okien, drzwi, oświetlenia na energooszczędne lub 

wymiany, modernizacji dachu, stropu (po 75% wskazao), rzadziej były one związane z modernizacją 

systemów ciepłowniczych (34%), modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji (13%). Ponad 

połowa inwestycji w odnawialne źródła energii dotyczyła wykorzystania energii słonecznej, w drugiej 

kolejności wykorzystania energii biomasy lub odpadowej (1/4 podmiotów realizujących inwestycje w 

odnawialne źródła energii) i instalacji pomp ciepła (1/4). Inwestycje termomodernizacyjne i w 

odnawialne źródła energii w latach 2012-2014 objęły ponad 8,5 tys. budynków mieszkalnych w 

województwie wielkopolskim.  

56% spółdzielni mieszkaniowych oraz 29% wspólnot mieszkaniowych posiada plany inwestycyjne w 

zakresie termomodernizacji na lata 2015-2017, a 10% spółdzielni mieszkaniowych i 2% wspólnot 

mieszkaniowych ma plany inwestycji w odnawialne źródła energii na ten okres. Wartośd globalna 

zadeklarowanych planów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji i inwestycji w odnawialne 

źródła energii spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, TBS na lata 2015-2017 jest równa 445,3 mln zł 

(dane ważone na populację w regionie). 32% podmiotów zadeklarowało, że jest w stanie zrealizowad 

plany inwestycyjne w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii na lata 2015-2017 ze 

środków własnych, 41% uznało, że tylko częśd planów inwestycyjnych będzie mogło zrealizowad ze 

środków własnych, a 26% ankietowanych określiło, że udział środków własnych w realizacji tych 

inwestycji będzie żaden lub bardzo niski. Połowa podmiotów posiadających plany inwestycyjne na 

lata 2015-2017 zadeklarowało, że będzie występowad o kredyt lub pożyczkę na ich sfinansowanie. 

Wartośd globalna pożyczek i kredytów, o jakie zamierzają ubiegad się wielkopolskie spółdzielnie, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS wynosi 212,3 mln zł. W badaniach ilościowych wartości prognozowane 

obarczone są większym błędem szacunku i większą wariancją niżeli raportowane wartości dotyczące 

zdarzeo przeszłych i bieżących. Wyższy jest również udział ankietowanych, którzy nie potrafili udzielid 

tego typu informacji. Mediana wartości kredytu, pożyczki, o które zamierzają się ubiegad spółdzielnie, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS na realizacje inwestycji termomodernizacyjnych i inwestycji w 

odnawialne źródła energii na lata 2015-2017 wynosi 250 tys. zł. Do najczęściej wymienianych 

przyczyn braku zamiaru aplikowania o kredyt lub pożyczkę celem sfinansowania rzeczonych 
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inwestycji należą kolejno: finansowanie projektów inwestycyjnych środkami własnymi, wysokie 

oprocentowanie finansowania dłużnego, przewidywanie niespełnienia kryteriów, brak odpowiednich 

zabezpieczeo, realizacja inwestycji termomodernizacyjnych w przeszłości. 

Najważniejszymi przyczynami braku planów inwestycji termomodernizacyjnych na lata 2015-2017 

jest brak środków finansowych (35% podmiotów nierealizujących tych inwestycji), brak potrzeb, w 

tym realizacja tych inwestycji w przeszłości (29%) i niechęd mieszkaoców (5%). Jako uzasadnienie w 

jednostkowych przypadkach określano również wymogi konserwatora zabytków, wykorzystanie w 

budynkach mieszkalnych nowych technologii zapewniających termoizolację, zaległości czynszowe 

mieszkaoców oraz zarządzanie/administrowanie bardzo małą wspólnotą mieszkaniową (w tym 

poniżej 10 lokali mieszkalnych). Za przyczyny braku planów inwestycji w odnawialne źródła energii 

ankietowani podawali najczęściej brak środków finansowych (54% podmiotów nierealizujących tych 

inwestycji), brak znajomości oferty (16%), brak możliwości techniczno-budowlanych, w tym wymogi 

konserwatora zabytków (15%), deklarowany brak potrzeb na energię z odnawialnych źródeł (11%), 

przekonanie o nieopłacalności tego typu inwestycji (9%). 

W okresie 2012-2014 o kredyt lub pożyczkę komercyjną w banku (na dowolny cel) ubiegało się 

średnio 15% spółdzielni, wspólnot i TBS z województwa wielkopolskiego: 9/10 tym podmiotom udało 

się uzyskad to finansowanie, jako powód nieprzyznania finansowania raportowano niewystarczającą 

zdolnośd kredytową lub brak wymaganych zabezpieczeo. O kredyt lub pożyczkę preferencyjną lub 

częściowo/całkowicie umarzalną ubiegało się poniżej 1/10 podmiotów i prawie wszystkie podmioty 

ostatecznie ją uzyskały. O dotację aplikowało 5% podmiotów, a udało się ją pozyskad średnio 3/4 z 

wnioskujących spółdzielni, wspólnot, TBS. O pożyczkę lub kredyt w celu sfinansowania kosztów 

inwestycji termomodernizacyjnych, inwestycji w odnawialne źródła energii w latach 2012-2014 

ubiegało się 14% podmiotów, którym w zdecydowanej większości udało się to finansowanie 

pozyskad. 

W l u c e  d e k l a r o w a n y c h  n i e z r e a l i z o w a n y c h  i n w e s t y c j i  t e r m o m o d e r n i z a -

c y j n y c h  w latach 2012-2014 pozostawało 15% spółdzielni mieszkaniowych i 13% wspólnot 

mieszkaniowych z województwa wielkopolskiego.59 9% spółdzielni mieszkaniowych i 3% wspólnot 

mieszkaniowych zadeklarowało, że w okresie 2012-2014 musiało z r e z y g n o w a d  z  i n w e s t y c j i  

w  o d n a w i a l n e  ź r ó d ł a  e n e r g i i  z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego. 

Wartośd globalna60 luki niezrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych i inwestycji w 

odnawialne źródła energii za lata 2012-2014 wyniosła 156,2 mln zł. 

  

                                                           
59

 Ankietowani byli pytani o koniecznośd ograniczenia inwestycji termomodernizacyjnych (definicja została podana na 
początku wywiadu i mogła byd przypomniana przez ankietera przez cały czas trwania wywiadu) z powodu niedostępności 
finansowania zewnętrznego w okresie 2012-2014 (kafeteria: tak/nie/nie wiem). Respondenci, którzy odpowiedzieli 
twierdząco na to pytanie, byli proszeni o wskazanie kwoty (wartośd punktowa lub przedziałowa – 17 klas), o którą 
inwestycje te byłyby większe w sytuacji możliwości otrzymania finansowania zewnętrznego. Była również możliwośd 
odpowiedzi ‘nie wiem’ w pytaniu o wycenę niezrealizowanych inwestycji. Analogicznie mierzono lukę w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii. 
60

 Wartośd globalna wg prostego, nieobciążonego estymatora Horvitza-Thompsona jest obliczana wg wzoru: t=∑k∈S yk/πk, 
gdzie próba warstwowo-losowa S=(k1, k2, k3,…,kn(s)) losowana jest z populacji U, a π oznacza prawdopodobieostwo 
wylosowania k-tego elementu z populacji U, a y oznacza wartośd badanej cechy (tu: luki finansowej). 
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Tabela 13. Luka niezrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych i inwestycji w odnawialne źródła energii 
spółdzielni, wspólnot i TBS z województwa wielkopolskiego (n=240) 

 Średnia 

na 1 podmiot 

Odchylenie 

standardowe 
Mediana Wartośd globalna 

Luka finansowa 

niezrealizowanych 

inwestycji 

termomodernizacyjnych 

(tys. zł) 

227,8 287,4 100,0 113 251,4 

Luka finansowa 

niezrealizowanych 

inwestycji w odnawialne 

źródła energii 

(tys. zł) 

235,4 301,2 80,0 42 950,2 

Źródło: CATI. 

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS w województwie wielkopolskim znajdują się w dobrej 

sytuacji finansowej: jednostkowo raportowany był problem z utrzymaniem płynności finansowej. 

Prawie 1/5 podmiotów posiadała zadłużenie, a jego wielkośd oscylowała w większości w granicach 

5-20% przychodów. 40% podmiotów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech lat doszło do 

znaczącej poprawy stanu budynków mieszkalnych należących do podmiotu. Niewielkie bądź istotne 

pogorszenie stanu nieruchomości zadeklarowało kilkanaście procent ankietowanych. W luce 

finansowej niezrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych istotnie statystycznie częściej 

pozostawały spółdzielnie, wspólnoty, TBS raportujące problemy finansowe z utrzymaniem płynności 

(28% podmiotów w luce finansowej względem 6% podmiotów poza nią, p<0,001).61 Odwrotna 

zależnośd występowała w przypadku luki finansowej niezrealizowanych inwestycji w odnawialne 

źródła energii, w której pozostawały spółdzielnie, wspólnoty i TBS w dobrej i bardzo dobrej sytuacji 

finansowej. Zjawisko luki finansowej cechuje wysoki stopieo petryfikacji: podmioty pozostające w niej 

w latach 2012-2014 wciąż wskazują na koniecznośd ograniczania inwestycji z powodu braku środków 

(91% podmiotów w luce finansowej względem 55% podmiotów poza nią, p<0,001). 

  

                                                           
61

 Z racji na ułomnośd rozkładu chi-kwadrat dla dużych liczebności, w procedurze testów statystycznych nie ważono 
obserwacji. 
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Wykres 23. Opinie na temat efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sytuacji finansowej 
podmiotów wyrażane przez  ankietowanych członków zarządu, zarządców, administratorów, ew. in. osób mających 

wpływ na decyzje inwestycyjne spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS z województwa wielkopolskiego 

 

Dane: CATI 

Podsumowując, w okresie 2012-2014 spółdzielnie, wspólnoty i TBS z województwa wielkopolskiego 

zrealizowały inwestycje termomodernizacyjne i w odnawialne źródła energii o wartości blisko 600 

mln zł, z czego 27% wydatków inwestycyjnych na ten cel zostało pokrytych z pożyczek i kredytów. 

51% podmiotów realizowało w tym okresie inwestycje termomodernizacyjne, a 3% – inwestycje w 

odnawialne źródła energii. W latach 2012-2014 w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji 

termomodernizacyjnych z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego pozostawało 14% 

spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS, a w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji w 

odnawialne źródła energii – 7% tych podmiotów. W luce finansowej niezrealizowanych inwestycji 

termomodernizacyjnych wyższy, niż w populacji, był udział podmiotów o słabych wynikach 

finansowych, zaś w luce finansowej niezrealizowanych inwestycji w odnawialne źródła energii wyższy 

był udział podmiotów o wynikach finansowych znacznie lepszych niż w populacji. Analogicznie 

spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS realizujące inwestycje w odnawialne źródła energii lub 

posiadające plany ich realizacji w przyszłości stanowiły podmioty w bardzo dobrej kondycji 

finansowej. Z racji na niską znajomośd możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

częstośd deklaracji o braku potrzeby tych inwestycji, stymulowanie rozwoju energetyki odnawialnej 

przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS wymaga znacznie większej zachęty i promocji niż w 

przypadku inwestycji termomodernizacyjnych. 

6.3 Diagnoza potrzeb JST 

W celu diagnozy potrzeb inwestycyjnych gmin i powiatów w okresie 2015-2017 przeprowadzono 

badanie ilościowe techniką ankiety internetowej (CAWI) wspomaganej techniką wywiadu 
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telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Badanie odbyło się w miesiącach luty-marzec 

2015 r. i objęło 210 gmin oraz 31 powiatów z województwa wielkopolskiego. 

Wykres 24. Plany inwestycyjne gmin i powiatów z województwa wielkopolskiego na lata 2015-2017 (realizacja we 
własnym zakresie lub poprzez podmioty zależne). Udziały jst deklarujących plany inwestycyjne w poszczególnych 

kategoriach 

 

Dane: CAWI-CATI 

W latach 2015-2017 najwięcej projektów w dziedzinach, dla których w WRPO 2014+ przewidziano 

możliwośd skorzystania z instrumentów finansowych, będzie realizowane celem rozwoju tras 

rowerowych, zwiększenia efektywności energetycznej budynków sektora publicznego oraz montażu 

efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast oraz terenów wiejskich, powojskowych, 

poprzemysłowych wykres powyżej). ‘Inne’ projekty (tj. poza zaproponowaną w kwestionariuszu 

kafeterią), które wg deklaracji jst mają przynieśd znaczne przychody lub oszczędności dotyczą głównie 

budowy obiektów sportowych (boisk, basenów, hal sportowych) oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej; rzadziej: rozbudowy sieci drogowej, budowy oczyszczalni ścieków, budowy bądź 

rozbudowy ośrodków kształcenia zawodowego, obiektów szkolnych.  
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Tabela 14. Charakterystyki planów inwestycyjnych gmin i powiatów z województwa wielkopolskiego na lata 2015-2017 
(realizacja we własnym zakresie lub poprzez podmioty zależne) 

Kategoria inwestycyjna 

Liczba gmin 

posiadających 

plany 

inwestycyjne 

w kategorii na 

lata 2015-2017 

Liczba 

powiatów 

posiadających 

plany 

inwestycyjne 

w kategorii na 

lata 2015-2017 

Średnia 

deklarowana 

wartośd 

planów 

inwestycyjnych 

na lata 2015-

2017 (mln zł)* 

Udział jst 

zamierzających 

skorzystad z 

finansowania 

zewnętrznego* 

Średni 

deklarowany 

udział 

finansowania 

zewnętrznego

w 

planowanych 

wydatkach 

inwestycyjnych 

(w grupie jst 

zamierzających 

to 

finansowanie 

wykorzystad)* 

Suma 

planowanych 

wydatków 

inwestycyjnych

 – estymator 

obciążony 

(mln zł) 

 A B C D E C∙(A+B) 

zakup niskoemisyjnego taboru dla 
transportu publicznego, budowa 
lub przebudowa infrastruktury 
transportu publicznego 

32 3 12,09 43% 77% 423,15 

integracja transportu zbiorowego z 
indywidualnym 

31 2 8,38 63% 70% 276,65 

rewitalizacja zdegradowanych 
fizycznie, społecznie i gospodarczo 
obszarów miast, dzielnic miast oraz 
terenów wiejskich, powojskowych, 
poprzemysłowych wymagających 
odnowy czy rekonstrukcji 

83 6 4,00 79% 70% 356,00 

wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 

85 12 1,89 92% 63% 183,76 

rozwój tras rowerowych 

 
170 21 1,72 74% 61% 328,88 

zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków sektora 
publicznego 

156 22 1,34 80% 59% 238,29 

zwiększenie efektywności 
energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

47 2 1,27 82% 60% 62,14 

inwestycje w infrastrukturę do 
zbiórki, przetwarzania, utylizacji 
odpadów niebezpiecznych 

23 2 1,14 67% 75% 28,50 

inwestycje w infrastrukturę do 
selektywnej zbiórki odpadów, ich 
przetwarzania, recyklingu, 
sortowania, kompostowania 

69 2 0,84 67% 64% 59,64 

montaż efektywnego energetycznie 
oświetlenia ulicznego 

157 4 0,63 66% 60% 100,63 

ograniczenie ruchu drogowego w 
centrach miast 

37 7 0,23 57% 50% 9,90 

* Deklaracje dotyczące zmiennych oznaczonych gwiazdką składały jst oczekujące z tytułu realizacji inwestycji w ciągu następnych 5 lat 
przychodów lub oszczędności na poziomie co najmniej 75% wydatków inwestycyjnych. Zależnie od kategorii inwestycyjnej, 1/3-1/2 jst nie 
była w stanie oszacowad rentowności planowanych inwestycji.  

Źródło: CAWI-CATI. 

Inwestycje w przypadku większości kategorii nie wykazują polaryzacji przestrzennej w ramach 

regionu, istotnie więcej planów inwestycyjnych od innych jst posiadają jednak miasta o statusie 

powiatu. W przypadku odnawialnych źródeł energii najwięcej inwestycji w kategoriach, dla których 

przewidziana jest możliwośd wykorzystania instrumentów finansowych, planowanych jest w miastach 
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o statusie powiatu oraz w gminach należących do powiatów: gostyoskiego, kaliskiego, kolskiego, 

konioskiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyoskiego. Inwestycje rewitalizacyjne są przewidziane 

przez miasta o statusie powiatu oraz większośd gmin należących do powiatów: jarocioskiego, 

kolskiego, konioskiego, kościaoskiego. 

Zgodnie z informacją na poniższym wykresie spośród zaproponowanych kategorii inwestycyjnych, jst 

najczęściej zamierzają ubiegad o finansowanie zewnętrzne na następujące cele inwestycji: 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych oraz budynków sektora publicznego, rewitalizację obszarów 

zdegradowanych społecznie, fizycznie i gospodarczo. Najrzadziej spośród planowane jest 

wykorzystanie finansowania zewnętrznego na inwestycje w zakresie zakupu  niskoemisyjnego taboru 

dla transportu publicznego, budowy lub przebudowy infrastruktury transportu publicznego.  

Wykres 25. Gminy i powiaty z województwa wielkopolskiego zamierzające ubiegad się o pożyczkę lub kredyt na 
finansowanie celów inwestycyjnych na lata 2015-2017. Jst planujące osiągnięcie z danych inwestycji przychodów lub 

oszczędności równych co najmniej 3/4 kosztów realizacji inwestycji 

 

Dane: CAWI-CATI 

Udział jst, które zadeklarowały, że z realizowanych projektów w ciągu kolejnych 5 lat otrzymają z 

wysokim prawdopodobieostwem przychody lub oszczędności równe przynajmniej wydatkom 

inwestycyjnym waha się w zależności od kategorii inwestycyjnej w granicach 9%-20%.  12%-35% 

ankietowanych jst szacowało przychody lub oszczędności z realizacji projektów na poziomie co 

najmniej 75% wydatków inwestycyjnych. 1/3-1/2 ankietowanych jst nie była w stanie określid 

przedziału procentowego udziału oszczędności i przychodów w kosztach realizacji inwestycji. Udział 

przedsięwzięd deklarowanych jako wysoce rentowne62 był największy w przypadku następujących 

                                                           
62

 Tj. przedsięwzięd inwestycyjnych, dla których zadeklarowano wysokie prawdopodobieostwo uzyskania przychodów i 
oszczędności przekraczających ¾ wydatków inwestycyjnych w ciągu 5 lat od zakooczenia realizacji inwestycji. Najniższy 
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kategorii inwestycyjnych: montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego (35%), 

zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (34%), zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków sektora publicznego (30%), wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii (25%). Podkreślenia wymaga, iż udział jst mających plany inwestycyjne w zakresie 

montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, zwiększenia efektywności energetycznej 

budynków sektora publicznego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii również należy do 

jednych z najwyższych spośród analizowanych kategorii inwestycyjnych (por. wykres 24). Szczególnie 

wysoki (ok. 70%) odsetek ten pozostaje w dwóch pierwszych wymienionych kategoriach. 1/5 

badanych jst posiada natomiast plany inwestycyjne w zakresie zwiększania efektywności 

energetycznej zasobu mieszkaniowego.  

Zdecydowana większośd jst zamierza współfinansowad środkami z pożyczki lub kredytu inwestycje w 

zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia efektywności energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zwiększenia efektywności energetycznej budynków 

sektora publicznego,  rewitalizacji obszarów zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo. 

Udziały jst chcących wykorzystad środki z pożyczki, kredytu na ten cel jest najwyższy właśnie w 

przypadku ww. kategorii inwestycyjnych (wykres 25). Deklarowane całkowite zapotrzebowanie na 

finansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji planowanych przez jst na lata 2015-201763 można 

szacowad na poziomie (kolejnośd malejąca): ok. 197 mln zł w przypadku rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych fizycznie, społecznie, gospodarczo; 113 mln zł w zakresie zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków sektora publicznego; 106 mln zł w przypadku inwestycji w wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii; 31 mln zł w kategorii inwestycyjnej zwiększenia efektywności 

energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zapotrzebowanie na poziomie 197 mln zł 

odpowiadające zamierzonym inwestycjom w zakresie rewitalizacji jest wartością najwyższą pośród 

wszystkich wyróżnionych kategorii inwestycyjnych. Przybliżona wartośd planów inwestycyjnych w 

zakresie rewitalizacji również należy do jednych z najwyższych spośród wyróżnionych kategorii 

inwestycyjnych (por. tabela 14). 

Celem diagnozy potrzeb podmiotów wykonujących usługi publiczne (głównie z sekcji D, E, Q, tj. 

zakłady gospodarki komunalnej, miejskie przedsiębiorstwa energetyki, samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej) z województwa wielkopolskiego przeprowadzono dodatkowe badanie techniką 

wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Wywiady odbyły się w lutym i marcu 

2015 r.; objęły n=30 jednostek świadczących usługi publiczne. Przychody za 2014 r. w grupie 

podmiotów wykonujących zadania publiczne wyniosły średnio 16,7 mln zł. W 2014 r. 2/3 podmiotów 

wykonujących usługi publiczne osiągnęło zysk, jednostkowo pojawiły się deklaracje dotyczące 

zamknięcia roku bilansem zerowym lub stratą. 2/3 rzeczonych podmiotów zatrudniało 10-49 osób. 

1/10 podmiotów zadeklarowała pozostawanie w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji, 

tj. rezygnację w 2014 r. z inwestycji bądź ograniczenie ich wysokości z powodu niewystarczającej 

dostępności kredytu, pożyczki albo leasingu, w tym nie ubieganie o finansowanie zewnętrzne z 

powodu niekorzystnych warunków lub przewidywania niespełnienia kryteriów. Średnia wartośd luki 

deklarowanych niezrealizowanych inwestycji wyniosła 455 tys. zł przy medianie na poziomie 375 tys. 

                                                                                                                                                                                     
udział przedsięwzięd opłacalnych ekonomicznie zgodnie z rzeczoną definicją jest w przypadku kategorii rozwoju ścieżek 
rowerowych. 
63

 Tj. wynik (A+B)∙D∙E zgodnie z oznaczeniami z tabeli 14. 
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zł. 1/4 jednostek wykonujących usługi publiczne ubiegała się w ciągu ostatniego roku o pożyczkę lub 

kredyt, 1/5 – o leasing, 1/4 – o dotację. Oznacza to, iż prawie połowa badanych podmiotów 

aplikowała o finansowanie zewnętrzne w 2014 r. Odsetek ten jest istotnie wyższy niż np. w 

przypadku wielkopolskich przedsiębiorstw. Jako przyczyny niechęci ubiegania się o finansowanie 

zewnętrzne określano brak potrzeb, finansowanie przedsięwzięd środkami własnymi, zadłużenie, 

zniechęcenie skomplikowaniem procedur oraz niemożnośd wniesienia wymaganego wkładu 

własnego. 

W próbie podmiotów wykonujących zadania publiczne nie znalazły się jakiekolwiek podmioty, które 

nie otrzymałyby finansowania w postaci kredytu, pożyczki lub leasingu, mimo aplikowania o nie. 

Wszystkim ankietowanym podmiotom, które ubiegały się o dotację w 2014 r., również ostatecznie 

udało się ją uzyskad. Zatem mimo że badane podmioty deklarowały obecnośd projektów 

inwestycyjnych, które w 2014 r. mogłyby zostad dodatkowo sfinansowane ze środków kredytu, 

pożyczki lub leasingu (luka deklarowanych niezrealizowanych inwestycji), to dostępnośd 

finansowania zewnętrznego dla podmiotów wykonujących zadania publiczne należy ocenid wysoko. 

Podmioty wykonujące zadania publiczne najczęściej przeznaczały środki zewnętrzne na: zakup 

pojazdów; zakup maszyn, urządzeo; zakup, budowę lub modernizację nieruchomości oraz cele 

obrotowe (kolejnośd malejąca). 

Średnia wartośd uzyskanego finansowania zewnętrznego w postaci kredytu, pożyczki lub leasingu w 

2014 r. wyniosła 727,7 tys. zł przy medianie na poziomie 155,0 tys. zł (będącej lepszą miarą tendencji 

centralnej dla rozkładu skośnego). Średnia wartośd dotacji uzyskanej w 2014 r. przez wielkopolskie 

podmioty wykonujące zadania publiczne ‒ 1,3 mln zł przy medianie na poziomie 100 tys. zł.  

Połowa ankietowanych podmiotów posiada pomysł lub projekt inwestycji, którą chcieliby rozpocząd 

w 2015 r. Blisko 1/3 zamierza się ubiegad o finansowanie zamierzonej inwestycji w postaci kredytu 

lub pożyczki. Jednostkowe były deklaracje uczestnictwa w partnerstwie publiczno-prywatnym. 6/10 

podmiotów jako przyczynę braku uczestnictwa w partnerstwie publiczno-prywatnym określiło brak 

potrzeby, jednostkowo pojawiły się też deklaracje trudności w znalezieniu kooperantów. 

7 Analiza możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych 

W niniejszym rozdziale opisujemy te priorytety inwestycyjne w ramach WRPO 2014+, w których 

można rozważad zastosowanie instrumentów finansowych. Opis składa się z krótkiego streszczenia 

założeo interwencji w ramach danego priorytetu inwestycyjnego WRPO 2014+, diagnozy problemu, 

którego rozwiązaniu ma służyd interwencja publiczna, krótkiejanalizy doświadczeo,związanych z 

dotychczasowym wsparciem oferowanym ze środków publicznych, przede wszystkim europejskich, w 

danej sferze, a wreszcie konkluzji, wskazujących celowośd lub jej brak zastosowania instrumentów 

finansowych. W przypadku zaproponowania instrumentów finansowych, są one opisane za pomocą 

zestandaryzowanej fiszki projektowej. 

W przypadku priorytetów, w których argumenty przemawiające za zastosowaniem instrumentów 

finansowych są relatywnie najsłabsze, ograniczamy się do bardzo skróconego opisu, bez podziału na 

poszczególne części. 
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7.1 PI 1b 

7.1.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Instrumenty wspierania innowacyjności i konkurencyjności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 skoncentrowane są w pierwszej Osi Priorytetowej 

Programu pn. "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" (OP 1 WRPO, 2014-2020). Zaplanowana tu 

wiązka działao wspierających adresuje dwa cele tematyczne Europejskich Funduszy Strukturalnych i 

Inwestycyjnych (EFSI), czyli cele Tematyczne 1 i 3, dotyczące: wzmocnienia badao naukowych, 

rozwoju technologicznego i innowacji (CT 1) oraz wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw (CT 3). W OP 1 WRPO problematyka wspierania badao naukowych / prac badawczo-

rozwojowych, prowadzących do rozwoju technologicznego i stanowiących podstawę innowacyjności, 

realizowana będzie poprzez dwa priorytety inwestycyjne, w tym Priorytet Inwestycyjny 1.b, 

obejmujący wspieranie działalności przedsiębiorstw, związanej z podejmowaniem / rozwijaniem prac 

badawczo-rozwojowych i wdrażaniem ich wyników do praktyki gospodarczej64. W układzie działao 

WRPO PI 1.b odwzorowywad będzie wsparcie zaplanowane w Działaniu 1.2 WRPO pn. "Wzmocnienie 

potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski". Ważnym czynnikiem kontekstowym, 

kierunkującym dystrybucję środków wsparcia w ramach całego Działania 1.2 jest zgodnośd 

współfinansowanych tu projektów z inteligentnymi specjalizacjami województwa. 

Kluczowe założenia Dz. 1.2 WRPO podsumowuje poniższa tabela.  

Tabela 15. Podsumowanie założeo WRPO w ramach Działania 1.2 (PI 1.b) 

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywnośd B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów 
prywatnych w zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych 
specjalizacji. 

Typy projektów:  Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach: działów B+R, w tym 
laboratoriów, 

 Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, 

 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach do 
etapu wypracowania demonstratora oraz uruchomienia pierwszej 
produkcji (etap pierwszej produkcji może byd wspomagany wyłączne 
w sytuacji, gdy jest on wynikiem wcześniejszych etapów rozwojowych 
technologii / produktu / usług, wspieranych w ramach projektu - np. 
prace rozwojowe, demonstracja, walidacja), 

 Nabywanie i wdrażanie wyników działalności B+R oraz praw własności 
intelektualnej. 

Odbiorcy wsparcia:  Przedsiębiorcy, reprezentujący zarówno sektor MŚP, jak i podmioty 
duże, również sieci / grupy przedsiębiorstw, podejmujących wspólną 
działalnośd badawczo-rozwojową, 

                                                           
64

 Priorytet ten obejmuje interwencje, które mają zapewnid wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wynikających z 
intensyfikacji inwestycji w działalnośd badawczo-rozwojową oraz jako rezultat rozmaitych działao pokrewnych, w 
szczególności dotyczących tworzenia lub rozwijania powiązao sektora biznesu ze sferą nauki i jednostek badawczo-
rozwojowych, prowadzących do rozwoju nowych produktów i usług, a także intensyfikacji procesów transferu 
technologicznego oraz wywoływania lub utrwalania więzi współpracy technologicznej.  
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 Konsorcja naukowo-przemysłowe, obejmujące przedsiębiorstwa 
(pełniące w strukturze konsorcjum rolę liderów), jednostki naukowe, 
w tym spółki celowe tych jednostek i/lub organizacje pozarządowe. 

Zakładana alokacja: Wsparcie ze środków unijnych w wysokości: 101,9 mln euro (ok. 120 mln 
euro uwzględniając wkład krajowy). 

Uzasadnienie dla IF: W niniejszej analizie ex-ante uznaje się, że w działaniu tym nie powinny byd 
stosowane instrumenty finansowe. Jest to przede wszystkim podyktowane 
ryzykiem biznesowym wdrażania nowych rozwiązao, uzupełnianym 
niepewnością, co do wyników prac badawczo-rozwojowych, a także 
planowaną dostępnością wsparcia finansowego, dotyczącego B+R w 
programach krajowych oraz współczynnikami intensywności wsparcia, 
które będą wymagane na poziomie regionalnym. 

Istotę PI 1.b (Działania 1.2 WRPO), w kontekście Celu Tematycznego 1 ("Wzmocnienie badao 

naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji"),  odzwierciedla cel szczegółowy, przewidujący 

(jako rezultat interwencji) wzrost aktywności przedsiębiorstw w podejmowaniu działalności 

badawczo-rozwojowej (samodzielnie i/lub we współpracy z jednostkami nauki i instytucjami 

badawczo-rozwojowymi oraz innymi podmiotami), skutkujący wzrostem nakładów regionalnego 

sektora przedsiębiorstw na prace B+R65.  

Z punktu widzenia potrzeb związanych z operacjonalizacją wsparcia badao naukowych, rozwoju 

technologicznego i innowacji, oznacza to koniecznośd wzmacniania zdolności sfery przedsiębiorstw 

regionu Wielkopolski do ponoszenia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w działalnośd 

(przedsięwzięcia) B+R, uwzględniając przy tym uzasadnioną potrzebę wspierania procesów 

kształtowania się związków współpracy pomiędzy firmami i ich szeroko rozumianym otoczeniem, w 

szczególności zaś jednostkami naukowo-badawczymi. Innymi słowy, interwencja publiczna, poza 

redukcją ryzyka inwestycyjnego, a więc tworzeniem odpowiedniej zachęty do podejmowania / 

rozwijania działalności B+R, odwoływad się musi (i powinna wzmacniad) rozwój całego regionalnego 

systemu innowacyjności. W ramach Działania 1.2 WRPO służyd temu będzie m.in. wspomaganie 

przedsięwzięd badawczych realizowanych wspólnie przez przedsiębiorców i różne podmioty 

regionalnego systemu innowacji. Z tego też względu, słusznie zaplanowano dośd szeroki katalog 

odbiorców wsparcia, uwzględniający różne kategorie wielkościowe przedsiębiorstw, podejmujące lub 

działające w zakresie B+R samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorcami, a także poprzez 

konsorcja, grupujące przedsiębiorstwa i inne typy podmiotów (np. sfery nauki, organizacje 

pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelniane spółki celowe). 
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 W WRPO założono, że w roku 2023 nakłady przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego (wskaźnik BERD) na B+R 
osiągną poziom 0,33% PKB (regionalnego), wobec wartości bazowej, wynoszącej 0,14%. Należy zauważyd, że jak podaje 
GUS, relacja BERD (nakłady ogółem przedsiębiorstw na B+R) do PKB w 2013 r. wyniosła w kraju 0,37% - informacja sygnalna 
"Działalnośd badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r.", GUS, listopad 2014 r. Natomiast firma doradcza KPMG prognozuje, 
opierając się na własnych badaniach, że wielkośd tego wskaźnika w roku 2020 odnotuje poziom 0,7% PKB (wobec celu 0,8% 
zakładanego dla Polski w strategii Europa 2020), zob. "Działalnośd badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce - 
perspektywa 2020", KPMG, Warszawa 2013, s. 40. 
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Jeśli chodzi o instrumentarium transferu wsparcia w 

Działaniu 1.2 WRPO, to stoimy na stanowisku, że nie 

należy tu stosowad instrumentów finansowych. Taką 

konkluzję uzasadnia przede wszystkim przewidziane 

ukierunkowanie interwencji na wspomaganie 

określonych etapów procesu badawczego (stopnia 

zaawansowania rezultatów B+R, prowadzących do 

opracowania nowych produktów, usług, technologii, 

powstających jako wynik zaangażowania w 

działalnośd badawczo-rozwojową). 

7.1.2 Diagnoza problemu 

Zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie 

działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w 

Polsce wciąż dalekie od oczekiwao. Problem ten jest 

odczuwalny również w każdym z województw, chod 

występują pomiędzy nimi czasem dośd wyraźne 

różnice. Z drugiej jednak strony trzeba odnotowad opublikowane ostatnio statystyki publiczne, które 

stwarzają nadzieję na poprawę tej sytuacji. Pokazują one mianowicie rosnący poziom wydatków na 

B+R ponoszonych w sektorze przedsiębiorstw (jak podaje GUS na przestrzeni lat 2011-2013 nakłady 

przedsiębiorstw wzrosły z poziomu ok. 3,5 mld zł w roku 2011 do ok. 6,3 mld zł, co oznacza prawie 

80% wzrost) oraz rosnącą liczbę przedsiębiorstw podejmujących działalnośd badawczo-rozwojową 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (w 2013 roku liczba podmiotów, które 

prowadziły prace B+R - samodzielnie lub zlecały je - wynosiła 3 122 i była większa o 389 jednostek w 

porównaniu do roku 2012 (+14%); w tym o 340 podmiotów wzrosła liczba firm aktywnych 

badawczo66. Są to bez wątpienia fakty stanowiące dobry prognostyk. Trudno jest jednak obecnie 

jednoznacznie wyrokowad, na ile obserwowana tendencja okaże się zjawiskiem trwałym. 

Jednocześnie, stan ten bynajmniej nie neguje wspierania aktywności sfery gospodarczej w dziedzinie 

B+R, bowiem trzeba wciąż mied na uwadze fakt, że dystans technologiczny, stanowiący rezultat 

wcześniejszego inwestowania w B+R, jaki dzieli polskie przedsiębiorstwa od europejskich liderów, 

pozostaje nadal znaczący. Oznacza to, że wspieranie aktywności badawczo-rozwojowej 

przedsiębiorstw jest działaniem interwencyjnym, które cały czas znajduje silne uzasadnione. W 

naszych warunkach ma ono na celu wzmocnienie zachodzących, pozytywnych zmian, przede 

wszystkim zaś dalsze mobilizowanie inwestycji prywatnych w sferę B+R. Wspieranie tego rodzaju 

działalności jest uzasadnione także z tego powodu, że wciąż liczba przedsiębiorstw opierających swój 

rozwój na działalności bdawczo-rozwojowej jest niewielka67, zarówno w skali kraju, jak i 

poszczególnych regionów. Potwierdzają to także badania ilościowe przeprowadzone w ramach 

niniejszej analizy. Mianowicie, jak podawaliśmy wcześniej (podrozdział 6.1, wykres 16), w sektorze 

MŚP województwa wielkopolskiego tylko ok. 2% przedsiębiorstw planuje w roku 2015 inwestowanie 
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 GUS, informacja sygnalna: "Działalnośd badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r.", GUS, listopad 2014 r. 
67

 Wskazują na to bezwzględne wielkości liczby podmiotów (wskazane wcześniej w niniejszym podrozdziale) prowadzących 
działalnośd B+R, podawane przez GUS. 

Wykres 26. Udział środków pochodzących z sektora 
przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R w 2013 r. w 

podziale wojewódzkim 

 

Źródło, GUS, 2014. 
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w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (poza tym, ok. 9% firm informuje o planach 

inwestycyjnych, dotyczących zakupu "technologii, patentu, licencji, oprogramowania"). Biorąc pod 

uwagę fakt, że częśd tych planów nie zostanie zrealizowana (chodby z uwagi na niemożnośd 

pozyskania finansowania68), problem niskiej skłonności do inwestowania oraz niewielkiej skali realnie 

dokonywanych inwestycji w działalnośd badawczo-rozwojową lub wykorzystywanie efektów takiej 

działalności w biznesie wydaje się oczywisty, stanowiąc odpowiednie uzasadnienie dla ewentualnej 

interwencji publicznej w tym zakresie, ale w formie dotacji, nie zaś instrumentów zwrotnych. 

Argumentem decydującym o zasadności stosowania dotacji jest koniecznośd stworzenia maksymalnie 

wysokiego efektu zachęty, a taki wywoływad mogą najsilniej właśnie dotacje. 

W Polsce w działalnośd B+R inwestują głównie duże podmioty gospodarcze69. W znacznie bardziej 

ograniczonym stopniu prace badawczo-rozwojowe podejmują firmy sektora MŚP. Ponadto, wyniki 

działalności B+R są wciąż stosunkowo odległym źródłem innowacyjności przedsiębiorstw (jak i innych 

podmiotów). Innowacyjnośd zachodzi głównie poprzez nabywanie aparatury, urządzeo, rozwiązao 

technologicznych (jest to zatem typowy transfer technologiczny gotowych rozwiązao od dostawców), 

a w kolejności poprzez zakup licencji. Obie te formy wyraźnie wyprzedzają rozwój innowacyjny oparty 

na wynikach działalności badawczo-rozwojowej. Jedną z głównych przesłanek tej sytuacji jest 

niedobór środków finansowych, które mogłyby byd inwestowane, pamiętając o specyfice takich 

inwestycji, czyli wysokim ryzyku biznesowym nowych wdrożeo potęgowanych niepewnością, co do 

pojawienia się oczekiwanych wyników prac B+R.  

Planowana w Działaniu 1.2 WRPO interwencja, mająca zwiększad zainteresowanie (podejmowanie / 

realizację / rozwój) działalności B+R, wymaga zastosowania instrumentów odpowiednich do natury i 

skali zidentyfikowanych problemów. Na wybór danego typu instrumentów wpływają założenia 

dotyczące wspierania określonych faz procesu badawczo-rozwojowego, tj. stopnia zaawansowania 

technologicznego wyników działalności B+R. Działanie 1.2 WRPO skoncentrowane jest na 

wspomaganiu tych faz, które - z punktu widzenia beneficjenta - charakteryzuje wysokie, ponad 

przeciętne ryzyko. Rodzaje instrumentów adekwatnych do wspierania działalności B+R, biorąc pod 

uwagę stopieo przygotowania technologicznego nowych rozwiązao oraz towarzyszące temu ryzyko, 

przedstawia poniższy ogólnopoglądowy rysunek. 
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 W podrozdziale 6.1 zaprezentowano również informacje o częstości odmów udzielenia finansowania w ramach 
określonych celów inwestycyjnych. W przypadku działalności badawczo-rozwojowej, jak i zakupów jej wyników, udział 
odmów jest znaczący - zob. wykres 18. 
69

 "Działalnośd badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce - perspektywa 2020", KPMG, Warszawa 2013. 
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Rys. 1. Ryzyko / poziom gotowości a formy finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Za punkt graniczny koncentracji wsparcia w Działaniu 1.2 WRPO uznaje się etap zapewniający 

osiągnięcie poziomu przygotowania technologicznego (produktu, procesu, usługi), pozwalającego na 

uruchomienie pierwszej produkcji, następującej po pilotażu nowego rozwiązania. Doprowadzenie do 

tego etapu musi obejmowad - odpowiednie dla danego przypadku - fazy wcześniejsze (prace 

rozwojowe, tworzenie demonstratorów, prace walidacyjne), finansowanie których obejmuje 

planowane wsparcie - w innym razie w Działaniu tym projekt nie będzie kwalifikowalny70.  

7.1.3 Dotychczasowa interwencja 

W poprzednim okresie programowania w województwie wielkopolskim, interwencja (WRPO 2007-

2013), dotycząca wzmacniania potencjału sfery badawczo-rozwojowej i instytucji otoczenia biznesu, 

realizowana była w ramach Działania 1.4 WRPO "Wsparcie przedsięwzięd powiązanych z Regionalną 

Strategią Innowacji" (w Priorytecie I. "Konkurencyjnośd przedsiębiorstw" WRPO, którym objęto - 

m.in. - dwa cele szczegółowe: "wzmocnienie regionalnego systemu innowacji" oraz "wzmocnienie 

powiązao nauki z gospodarką"). Działanie to realizowane było w trzech schematach wdrożeniowych, 

obejmujących: (schemat 1) kompleksowe wsparcie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 

(działania, ukierunkowane na wspieranie potencjału instytucji otoczenia biznesu, funkcjonujących w 

sferze innowacyjności, transferu technologicznego i pośrednictwa pomiędzy biznesem i nauką), 

(schemat 2) infrastruktura badawczo-rozwojowa oraz schemat (3) inwestycje we wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu na terenach miejskich (schemat realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA, z 

budżetem środków unijnych w wysokości 47,3 mln zł). W schemacie 1 zawarto 20 umów o wartości 

projektów opiewających na kwotę ok. 328,4 mln zł (dofinansowanie na poziomie ok. 120,7 mln zł), 
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 Odwołując się do standardowej skali poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level), odpowiada to 
ostatniemu etapowi prac przemysłowych (TRL VI - demonstracja prototypu lub modelu systemu / podsystemu w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych) oraz wszystkim etapom prac rozwojowych (TRL VII - demonstracja prototypu technologii w 
warunkach operacyjnych, TRL VIII – zakooczone badania i demonstracja ostatecznej formy technologii oraz TRL IX – 
sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych). 
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natomiast w schemacie 2 - 13 umów na projekty o wartości ok. 9,91 mln zł (dofinansowane w 

wysokości ok. 5,34 mln zł)71. Projekty w schemacie 1 posłużyły rozwojowi infrastruktury parkowej / 

instytucji otoczenia biznesu72. W całym Działaniu dominowały projekty infrastrukturalne. 

Przedsięwzięcia o bardziej intensywnym charakterze występowały w zdecydowanej mniejszości - w 

zasadzie reprezentuje je jedynie schemat drugi73. 

Interesujące doświadczenia tworzy również, realizowany w Wielkopolsce program voucherów 

badawczych, finansowanych w ramach regionalnego komponentu PO KL74. To szczególny instrument, 

który zyskuje w Polsce w ostatnich latach dużą popularnośd (przykładowo wskazad tu można na tzw. 

krajowe bony na innowacje, w tym tzw. mały i duży bon, dystrybuowane przez PARP, kujawsko-

pomorski voucher badawczy, vouchery oferowane na Dolnym Śląsku). Program ten (w województwie 

wielkopolskim), chod o niewielkiej skali, posłużył rozwiązywaniu konkretnych problemów w 

przedsiębiorstwach, umożliwiając wypracowanie - dzięki współpracy z jednostkami naukowymi - 

innowacji produktowych, a także umożliwił nawiązanie / zacieśnienie współpracy ze sferą nauki (w 

efekcie przyczyniając się zapewne do dyfuzji wiedzy i wzrostu konkurencyjności i innowacyjności jego 

beneficjentów). Jednak, traktowad go można jedynie jako przedsięwzięcie pilotażowe (z uwagi na 

ograniczoną skalę). 

Bazując na doświadczeniach płynących z wdrażania WRPO 2007-2013, w dostępnych opracowaniach 

doradczych wskazuje się pewne  pożądane obszary interwencji publicznej, które powinny stymulowad 

wystąpienie pozytywnych efektów w zakresie celów inteligentnego rozwoju regionu (z czym 

naturalnie wiążą się kwestie wspierania działalności badawczo-rozwojowej). Są to aktywności, które 

uwzględnia programowane obecnie Działanie 1.2 WRPO 2014-2020 - przede wszystkim wskazad 

należy na75:  

 wsparcie działalności B+R w przedsiębiorstwach,  

 wsparcie wspólnych przedsięwzięd B+R i jednostek naukowych, 

 dopasowanie oferty sektora badawczo-rozwojowego i instytucji otoczenia biznesu do potrzeb 
przedsiębiorstw w zakresie innowacji, i wreszcie  

 zacieśnienie współpracy sektora gospodarki z sektorem nauki poprzez stworzenie skutecznych 
mechanizmów komercjalizacji rezultatów badao.  

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, nadal pożądane jest wzmacnianie aktywności badawczo-rozwojowej 

przedsiębiorstw. Fakt, że najprawdopodobniej działalnośd B+R zyskuje na znaczeniu w strategiach 

rozwojowych przedsiębiorstw (na co wskazuje obserwowany w ostatnim czasie przyrost nakładów 

przedsiębiorstw na działalnośd B+R), przemawia za odpowiednią (tak ukierunkowaną) koncentracją 

kolejnych programów wsparcia. Dzięki wspieraniu B+R, w sytuacji rosnącej gotowości sektora 

przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, oczekiwad można pojawienia się efektów 
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 Np. projekt o wartości blisko 1 mln zł. (dofinansowanie ok. 0,7 mln zł) "Stworzenie laboratorium badawczego living-lab w 
firmie XNET COMMUNICATIONS". 
72

 Np. projekt (największy z dofinansowanych, o wartości ok. 66,8 mln zł.) "Budowa parku naukowo-technologicznego 
<Centrum Zaawansowanych Technologii> wraz z zakupem wyposażenia" w Poznaniu. 
73

 Informacje o projektach schematów 1-3 Działania 1.4 WRPO na podstawie Bazy danych projektów europejskich MIR, 
według stanu na koniec 2014 r. 
74

 http://iw.org.pl/pl/vouchery/2472-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-vouchery-dla-przedsiebiorstw 
75

 "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na 
rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 2014-2020", PSDB na 
zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznao 2012.Op. cit., s. 23-24. 
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synergii. Ostatecznie oznaczad to będzie, wzrost skłonności do angażowania środków prywatnych 

(sektora biznesu) w działalnośd badawczo-rozwojową, mobilizowanych możliwością pozyskania 

pomocy ze środków publicznych. 

7.1.4 Proponowane instrumenty 

Przedstawione wcześniej ukierunkowanie interwencji publicznej w Działaniu 1.2 WRPO uzasadnia 

wykorzystanie do transferu wsparcia instrumentów o charakterze bezzwrotnym76. Co prawda, można 

w tym przypadku wyobrazid sobie stosowanie instrumentów finansowych (zwrotnych), jednak 

zasadne mogłyby byd - w finansowaniu działalności B+R - jedynie instrumenty kapitałowe, a nie 

dłużne. Na poszczególnych etapach prac B+R, które obejmowała interwencja Działania 1.2, ryzyko 

wypracowania efektywnego rynkowo rozwiązania (produktu, usługi, procesu technologicznego) jest 

wciąż bardzo wysokie. Z tego też względu, pośród określonych klas instrumentów kapitałowych, 

mogą znaleźd zastosowanie tylko niektóre z nich. Mianowicie, będą to wyłącznie instrumenty 

dedykowane finansowaniu przedsięwzięd innowacyjnych, realizowanych w oparciu o wyniki 

działalności B+R i pozostających na wczesnych etapach rozwoju. Chod instrumenty takie byłyby 

ostatecznie dopuszczalne, to nie rekomendujemy ich stosowania na poziomie WRPO, wskazując na 

trzy następujące przesłanki: 

 po pierwsze, aktualna linia demarkacyjna nie przewiduje wspierania działalności B+R w 

formie instrumentów kapitałowych programowanych na poziomie regionalnym. Wskazuje się 

możliwośd wspomagania projektów B+R finansowanych z udziałem funduszy VC tylko na 

poziomie programu krajowego;  

 po drugie, obecnośd instrumentów kapitałowych wspierających projekty z istotnym udziałem 

komponentu B+R planowana jest w znacznym zakresie w Programie Operacyjnym 

Inteligentny Rozwój. W PI 1b PO IR przewiduje się wspomaganie takich instrumentów w skali 

całego kraju77. Pośród zaplanowanych typów projektów uwzględnia się "Prace B+R 

finansowane z udziałem funduszy kapitałowych"78, wdrażane poprzez działalnośd 

powoływanych specjalnie w tym celu wehikułów inwestycyjnych, specjalizujących się w 

finansowaniu badao przemysłowych i rozwojowych, ocenie wykonalności rynkowej 

przedsięwzięd B+R oraz przygotowaniu wyników prac B+R do wdrożenia. Poza tym, 

planowane jest także ustanowienie instrumentu finansowego venture capital, przyjmującego 

postad funduszu funduszy - inwestującego w inne fundusze VC, zajmujące się finansowaniem 

kapitałowym przedsięwzięd opartych na realizacji przedsięwzięd badawczo-rozwojowych i ich 

komercjalizacji. Przewidywana w ramach PO IR wielkośd wsparcia publicznego na oba te 
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 Można w tym miejscu odwoład się również do ustaleo wcześniejszych stanowisk eksperckich, dotyczących Wielkopolski, w 
których analizowano obszary stosowania instrumentów finansowych. Mianowicie, w opracowaniu pt. "Ewaluacja 
instrumentów inżynierii finansowej wdrożonych w Wielkopolsce w latach 2007-2013 oraz wnioski dla ich wykorzystania w 
perspektywie 2014-2020" (DSG na zamówienie EBI, Poznao 2014) nie wskazuje się działalności B+R jako szczególnego 
przedmiotu wsparcia, w którym mogłyby znaleźd zastosowanie instrumenty finansowe. Natomiast wskazuje się je jako 
właściwe w dziedzinach dotyczących podnoszenia konkurencyjności (i innowacyjności) MŚP, wspierania projektów 
energetycznych i rewitalizacji. Ustalenia te uznajemy za miarodajne i tym samym uzasadniające transfer wsparcia w 
obszarze B+R dokonywany w formie instrumentów niefinansowych. 
77

 Oś Priorytetowa 1 PO IR, została skupiona wyłącznie na wspieraniu działalności B+R, w tym poprzez instrumenty 
kapitałowe 
78

 PO IR,  op. cit.,  s. 40. 
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instrumenty (wehikuły inwestycyjne i fundusze VC) wynosi ok. 450 mln euro (co, w 

przybliżeniu, oznacza ich zdolnośd inwestycyjną sięgającą nawet wielkości 900 mln euro - 

uwzględniając wkład prywatny); 

 po trzecie, trzeba pamiętad o wielkości obecnych współczynników intensywności pomocy 

regionalnej, stosowanych w ustalaniu wielkości wsparcia w Działaniu 1.2 WRPO, która jest 

mniejsza niż w ubiegłym okresie programowania (45% - dla mikroprzedsiębiorstw, 35% dla 

średnich przedsiębiorstw i 25% dla firm dużych). Będzie to wywoływad większą efektywnośd 

instrumentów bezzwrotnych, bowiem przeważająca częśd inwestycji będzie musiała zostad 

sfinansowana przez beneficjenta wsparcia (z kapitałów własnych lub obcych, pozyskiwanych 

na rynku finansowym).  

Ponadto, w PO IR planowane są również instrumenty kapitałowe ukierunkowane na wspomaganie 

innowacyjności (w II oraz III Osi Priorytetowej - w Priorytetach Inwestycyjnych 1b i 3a. Są to:  

 wehikuł inwestujący w rozwój MŚP, odwołujący się do koncepcji tzw. otwartych innowacji 

(pozyskiwanie i wdrażanie do praktyki patentów i know how technologicznego, 

udostępnianych jako zasoby innowacji otwartych), o alokacji środków unijnych w wysokości 

105 mln euro (instrument w II OP PO IR), oraz  

 wspierane fundusze VC oraz instrumenty finansowania dłużnego (najprawdopodobniej quasi 

kapitałowego), przeznaczone na finansowanie procesów preinkubacji i wejśd kapitałowych (w 

tym w ramach mechanizmów syndykatowych, w których dodatkowy kapitał mobilizowany 

jest przez aniołów biznesu oraz poprzez dedykowane platformy współpracy / gromadzenia 

kapitału); na te instrumenty przewidywana jest alokacja środków europejskich w wysokości 

ok. 311,9 mln euro – na inwestycje kapitałowe (tzw. kapitał podwyższonego ryzyka) oraz 

129,7 mln euro (finansowanie dłużne – pożyczki)79. Oba instrumenty będą głównie 

inwestowad w przedsięwzięcia oceniane jako posiadające wysoki potencjał innowacyjny (nie 

będą one jednak koniecznie musiały odwoływad się do rezultatów działalności badawczo-

rozwojowej). Należy tu dodad, że w przypadku instrumentów skierowanych na wspieranie 

innowacyjności w formie procesów inkubowania i zaopatrywania w kapitał nie występuje 

problem demarkacji wsparcia, z jakim mamy do czynienia w sytuacji wspierania 

przedsięwzięd B+R. Linia demarkacyjna dopuszcza instrumenty kapitałowe w sferze 

preinkubacji i kapitalizowania nowych firm także na poziomie regionalnym. Pamiętad jednak 

należy, że instrumenty te są obecne w programie krajowym (w przypadku wdrażania takich 

instrumentów na szczeblu regionalnym może wystąpid problem konkurencji80). 

Powyższe plany, dotyczące kapitałowych instrumentów interwencji na szczeblu krajowym, pozwalają 

zakładad (szczególnie, gdy mowa o wspieraniu działalności związanej z B+R) odpowiednią ich 

dostępnośd, w tym naturalnie dla projektów / przedsięwzięd generowanych w województwie 

wielkopolskim. Stanowi to zatem ważną przesłankę rezygnacji z programowania tego rodzaju 

instrumentów w WRPO (w Działaniu 1.2). Kwestią pozostaje natomiast podejmowanie odpowiednich 
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 PO IR,  op. cit.,  s. 103. 
80

 Jest to kolejne uzasadnienie do stosowania w programie regionalnym instrumentów bezzwrotnych (w zakresie wspierania 
innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej), a nie tworzenia schematów zwrotnych (w tym przypadku 
kapitałowych). Poza tym, z uwagi na zasięg wojewódzki, regionalny schemat zwrotny narażony byłby na ryzyko niemożności 
osiągnięcia efektów ekonomii skali w porównaniu do podobnego schematu, ale realizowanego w skali całego kraju. 
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zabiegów informacyjnych wobec środowiska potencjalnych projektodawców wielkopolskich, aby w 

ten sposób promowad ich udział w programach krajowych, jako pośredników dystrybuujących 

wsparcie z prawdopodobnie silniejszym ukierunkowaniem na województwo (chod naturalnie nie 

wyłącznie). 

7.2 PI 3a 

7.2.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Priorytet inwestycyjny 3a ma służyd promowaniu przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

Zastosowanie instrumentów finansowych rozważaliśmy tylko dla wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w 

początkowym okresie ich działalności, ich zastosowanie dla tworzenia nowej i rozwoju istniejącej 

infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, nie wydaje nam się w żaden 

sposób uzasadnione. 

Tabela 16. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 3a 

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Typy projektów: Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności,  
rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia 
biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych 
specjalizacji, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów 
inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych 
specjalizacji regionalnych  

Odbiorcy wsparcia: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz 
jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy (MŚP), instytucje otoczenia biznesu  

Zakładana alokacja: 43,5 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: W przypadku priorytetu inwestycyjnego 3a instrumenty finansowe można 
rozważad tylko w przypadku wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w 
początkowym okresie ich działalności. Ostatecznie jednak nie proponujemy 
zastosowania w ramach PI 3a WRPO 2014+ instrumentów finansowych. 

7.2.2 Diagnoza problemu 

Firmy o krótkim stażu rynkowym mają utrudniony dostęp do finansowania zwrotnego, ze względu na 

duże ryzyko związane z ich finansowaniem, wiążące się przede wszystkim z: 

 Brakiem lub bardzo ograniczoną liczbą danych historycznych, pozwalających ocenid kondycję 

firmy.  

 Ograniczonymi zabezpieczeniami, które mogą przeważnie przedstawid takie firmy, ze 

względu na brak lub bardzo niewielki majątek trwały.  

 W sytuacjach, gdy właściciele lub osoby zarządzające firmy nie mają większych doświadczeo 

w prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub w branży w której działa dana firma, ryzyko 
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związane z błędami w zarządzaniu firmą lub przyjęciem niezbyt realistycznej i ryzykownej 

strategii rozwoju. 

Problemy nasilają się w przypadku szybko rozwijających się firm, proponujących innowacyjne 

rozwiązania, w których dodatkowo pojawiają się trudności w ocenie przez instytucję mającą udzielad 

finansowania potencjału rynkowego danego rozwiązania, a także ryzyk związanych z jego 

wdrażaniem.  

Dla tego typu firm można projektowad instrumenty finansowe, zarówno o charakterze dłużnym, 

poręczeniowym jak i kapitałowym.  

Nie proponujemy, ani nawet nie rozważamy, zastosowania instrumentów finansowych dla rozwoju 

usług instytucji otoczenia biznesu; jesteśmy głęboko przekonani o tym, że tego typu oferta 

spotkałaby się z całkowitym brakiem zainteresowania. 

7.2.3 Dotychczasowa interwencja 

Dotychczasowe wsparcie publiczne skierowane do firm znajdujących się w początkowym okresie 

działalności były dośd szerokie i finansowane w ramach różnych programów (pomijamy przy tym w 

tym opisie wsparcie skierowane do osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą, dotąd 

realizowane w formie zwrotnej i bezzwrotnej w ramach Działania 6.2 PO KL, a w przyszłości w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 8iii WRPO 2014+). 

Jeżeli chodzi o finansowanie dłużne, to, jak już wspominaliśmy firmy o krótkim stażu rynkowym w 

znacznym stopniu korzystały z oferty w ramach Inicjatywy JEREMIE. Firmy o okresie działania do 24 

miesięcy stanowiły aż 20,1% ogólnej liczby odbiorców ostatecznych w ramach Inicjatywy JEREMIE, do 

tej grupy trafiło 16,1% ogólnej wartości finansowania; w największym stopniu do takich firm trafiały 

środki pożyczki globalnej (firmy o okresie funkcjonowania do 24 miesięcy stanowiły 36,4% ogółu 

pożyczko i kredytobiorców81. 

Jeżeli chodzi o wsparcie w formie finansowania udziałowego (kapitałowego), to dotychczasowe 

doświadczenia (oprócz finansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 SPO WKP, które jednak były 

realizowane już stosunkowo dawno) dotyczą przede wszystkim wsparcia w ramach Działania 3.1 PO 

IG, które polegało na wyborze rozmaitych organizacji (pośredników finansowych - w drodze 

konkursowej) i dofinansowaniu zgłoszonych przez nie projektów. Zasady realizacji Działania 3.1, 

dotyczące procesów preinkubacji i inwestycji dokonywanych przez inkubatory, dopuszczały 

nabywanie lub obejmowanie przez nie udziałów (akcji) w tworzonych spółkach maksymalnie do 

równowartości w złotych kwoty 200 tys. euro i jednocześnie w wysokości niższej niż 50% udziału w 

kapitale spółki. Ustalono również graniczny horyzont czasowy inwestycji inkubatora - nie mógł on byd 

dłuższy niż 10 lat. Wsparcie, które otrzymywały inkubatory mogło byd także wykorzystywane na 

finansowanie działao preinkubacyjnych i przygotowanie wejścia kapitałowego. Obowiązywała zasada, 

że maksymalnie 50% pozyskanego przez inkubator wsparcia mogło zostad spożytkowane na działania 

przygotowawcze, związane z wejściem kapitałowym (identyfikacja pomysłów, sprawdzenie stopnia 

innowacyjności, weryfikacja "czystości" prawnej przedsięwzięcia, przeprowadzenie analiz rynkowych, 

opracowanie biznes planu, studiów wykonalności, inne prace przygotowawcze związane z 
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 Dane Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na 31 grudnia 2014. 
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rozpoczęciem działalności gospodarczej). Wsparcie dla inkubatorów inwestycyjnych przyznawane 

było w trybie konkursowym. W wyniku przeprowadzonych konkursów (udzielonego wsparcia) PARP 

współfinansował 78 projektów realizowanych przez 69 inkubatorów (w tym 8 beneficjentów po 2 

projekty)82. Całkowita wartośd udostępnionego wsparcia osiągnęła kwotę 854,7 mln zł, a całkowita 

wartośd wszystkich projektów inkubatorów 894,7 mln zł.  Wielkośd indywidualnych projektów 

zawierała się pomiędzy kwotą 2,4, a 35,1 mln zł, średnia wartośd projektu wynosiła 12,2 mln zł83. 

Jeśli chodzi o inwestycje inkubatorów w kapitały tworzonych spółek, to w okresie od początku 

realizacji programu do początków 2015 r. PARP udzielił 867 akceptacji wejśd kapitałowych. Wartośd 

inwestycji w spółki, oparta na środkach publicznych, wyniosła ok. 499,3 mln zł, tj. ok. 568 tys. zł na 

spółkę. Z uwagi na limity inwestycyjne programu (udział inkubatora w kapitale spółki mniejszy niż 

50%), co najmniej drugie tyle stanowi wartośd kapitalizacji pochodzącej ze środków prywatnych, w 

tym wartośd aportów ("pomysłów") wnoszonych do spółek przez pomysłodawców.  

Z kolei w roku 2014 po raz pierwszy w Inicjatywie JEREMIE zaoferowane zostało wsparcie 

przeznaczone na tworzenie instrumentów kapitałowych. Miało to miejsce w województwie 

pomorskim i zachodniopomorskim. W tym pierwszym, w wyniku rozstrzygniętego konkursu, zawarto 

umowę o utworzeniu funduszu inwestycyjnego (FIZAN) z pośrednikiem finansowym, o 

przewidywanej kapitalizacji 55 mln zł (w tym 25 mln zł obejmowane przez Menadżera Funduszu 

Powierniczego JEREMIE w województwie pomorskim, transferowane do funduszu poprzez wykup 

certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz; pozostały wkład zapewniany ze strony 

inwestorów prywatnych).  

Obecnie uruchomienie instrumentu kapitałowego znajduje się w fazie rozruchowej (fundusz nie 

dokonał jeszcze żadnej inwestycji). Zgodnie z biznes planem zakłada się, że w ciągu najbliższych lat 

fundusz dokona inwestycji w 35 przedsiębiorstwach znajdujących się w fazie zalążkowej (seed) lub 

startowej (start-up), uznawanych za posiadające znaczny potencjał wzrostu (nie występują wprost 

nawiązania do innowacyjności lub wdrażania wyników działalności badawczo-rozwojowej). Zgodnie z 

umową inwestycje funduszu będą mogły oscylowad w granicach od 300 tys. zł do 1,5 mln zł, 

przybierając postad udziału w kapitale spółek i/lub nabywania instrumentów dłużnych (z preferencją 

dla wejśd kapitałowych). Inwestycje funduszu dokonywane mogą byd jednokrotne - wraz z 

zakooczeniem każdej inwestycji środki nie będą mogły byd reinwestowane (będą lokowane w 

bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe do momentu umorzenia certyfikatów 

inwestycyjnych w związku z ich wykupem lub likwidacją funduszu). Jest to więc mechanizm nie 

zakładający replikowalności zastosowania środków publicznych. 

Oparty na bardzo podobnej konstrukcji instrument kapitałowy (o nieco mniejszej skali wsparcia - 20 

mln zł) próbowano również uruchomid w Inicjatywie JEREMIE w województwie zachodniopomorskim 

(konkurs z września 2014 r.). Termin składania ofert upłynął na początku listopada 2014 r. Nie 

wpłynęła żadna oferta. Niedawno konkurs został ogłoszony ponownie84. 
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 Dane obrazujące wielkości rzeczowo-finansowe Działania 3.1 na podstawie bazy umów w ramach Narodowej Strategii 
Spójności 2007-2013, MIR (stan na dzieo 31.12.2014 r.). 
83

 Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy umów w ramach NSS, MIR, 31.12.2014 r. 
84

http://www.jeremie.com.pl/posrednicy/zachodniopomorskie/konkursy/fundusz-kapitalowy-5-2-2015-zfpj/ 
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7.2.4 Proponowane instrumenty 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3a nie proponujemy zastosowania instrumentów finansowych, 

z następujących powodów: 

 Skala stosowania instrumentów kapitałowych w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój będzie bardzo duża i – o ile będą one sprawnie wdrażane, czego 

oczywiście nikt nie może zagwarantowad – powinny one pokrywad zapotrzebowanie dla 

młodych firm poszukujących kapitału i dopuszczających rozwój w oparciu o inwestycję 

funduszu kapitałowego85. 

 Wdrażanie z definicji znacznie bardziej skomplikowanych i trudnych wdrożeniowo 

instrumentów kapitałowych może byd dośd ryzykowne, biorąc pod uwagę wspomniane 

wcześniej nowe regulacje, dotyczące zasad i warunków przekazywania kolejnych transz 

finansowania.  

 Mogą się pojawid pewne niejasności, co do wymogu działalności firmy przez okres 3 lat na 

terenie regionu, chod formalnie rzecz biorąc wprowadzający ten wymóg art. 71 

Rozporządzenia Ogólnego obejmuje tylko inwestycje produkcyjne. 

 W przypadku instrumentów dłużnych i poręczeniowych, jako wystarczającą należy ocenid 

proponowaną skalę stosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 3c. W tym ostatnim przypadku można rozważyd możliwośd zastosowania 

specjalnych produktów pożyczkowych lub poręczeniowych, skierowanych do młodych firm 

(w takim przypadku niezbędne byłoby jednak przyjęcie podwyższonego poziomu 

ryzyka/szkodowości). Alternatywnie możliwe jest (tak jak to miało miejsce w ramach 

Inicjatywy JEREMIE) wymaganie, aby określona cześd portfela była kierowana do młodych 

firm (co zresztą też wymagałoby odpowiednich korekt w limitach szkodowości). 

7.3 PI 3b 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3b „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych 

dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia” teoretycznie można byłoby rozważad 

zastosowanie instrumentów finansowych, o ile w jego ramach byłoby dopuszczalne finansowanie 

także działao inwestycyjnych, związanych z rozwojem działalności eksportowej. Z taką sytuacją nie 

mamy jednak do czynienia w ramach WRPO 2014+, który kładzie przede wszystkim nacisk na 

wsparcie „miękkie” w postaci działao doradczych i ułatwiających sieciowanie firm i instytucji 

otoczenia biznesu. W takiej sytuacji nie wydaje się uzasadnione zastosowanie w ramach tego 

priorytetu inwestycyjnego instrumentów finansowych. Niemniej jednak, niezależnie od powyższego, 

biorąc pod uwagę zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych badao szczególne potrzeby w 

zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego istniejące wśród wielkopolskich przedsiębiorstw 

prowadzących działalnośd eksportową lub będących na etapie internacjonalizacji, decyzji IZ należy 

pozostawid ewentualne uruchomienie bądź rozszerzenie wsparcia proeksportowego i na rzecz 

internacjonalizacji  przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w ramach innych środków, w tym 

np. pochodzących z PI 3c, biorąc przy tym pod uwagę stosowne ograniczenia, związane ze stosowanie 

przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej. 
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 Instrumenty te są przewidziane w ramach priorytetów inwestycyjnych 1b i właśnie 3a. 
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Warto przy tym zauważyd, że opisane w WRPO 2014+ i przedstawione poniżej typy projektów w 

ramach PI 3b wydają się byd bardzo trudne do sfinansowania za pomocą instrumentów finansowych, 

w szczególności instrumentów dłużnych, ze względu na bardzo znaczne ryzyko, z jakim jest związane 

wchodzenie na nowe rynki, szczególnie we pierwszych fazach tego procesu.  

 

Tabela 17. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 3b 

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP 

Typy projektów: wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie 
międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie 
nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na 
rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza regionu  

Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy (MŚP), grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP), jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne. 

Zakładana alokacja: 20,5 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Zarówno WRPO 2014+, jak i autorzy niniejszego raportu nie uznają za 
zasadne stosowanie w ramach tego PI instrumentów finansowych. Można 
jednak przyjąd, że ogólnie wsparcie działalności eksportowej oraz 
internacjonalizacji wielkopolskich przedsiębiorstw za pomocą 
instrumentów finansowych, dla odpowiednich typów projektów może byd 
zasadne w ramach innych środków, w tym np. z PI 3c. 

7.4 PI 3c 

7.4.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Zasadniczym celem interwencji w PI 3c. jest zwiększenie zastosowania innowacji w 

przedsiębiorstwach sektora MŚP. Cel ma byd realizowany przede wszystkim przez inwestycje 

przedsiębiorstw – prowadzące do powstawania nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e-

usług, ale także przynoszących poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie ma obejmowad w 

pierwszej kolejności maszyny i sprzęt produkcyjny i preferowad innowacje w ramach inteligentnych 

specjalizacji regionu. Przewidziano także wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej oraz 

TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej. 

Działalnośd inwestycyjna przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach, gdzie nie występuje 

ponadprzeciętne ryzyko biznesowe, może byd z powodzeniem wspierana z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych – w związku z tym taki kształt planowanej interwencji w ramach PI 3c. 

daje duże pole do wdrażania za pomocą instrumentów. Nie dotyczy to wszystkich typów 

przedsięwzięd przewidzianych do wsparcia, w szczególności współpraca i sieciowanie w wykonaniu 

grup przedsiębiorstw raczej nie będzie przedmiotem wsparcia zwrotnego, a główne rozróżnienie 

między wsparciem dotacyjnym i zwrotnym powinno wynikad z diagnozy problemu, omówionej w 

następnym punkcie.  
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Tabela 18. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 3c. 

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

Typy projektów: wszystkie typy przedsięwzięd ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 
inwestycji i płynności w MMSP 

Odbiorcy wsparcia: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Zakładana alokacja: 277 mln euro (3c), 120 mln euro na IF w ramach OP1. 

Uzasadnienie dla IF: występowanie luki finansowej uzasadniają interwencję z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych 

7.4.2 Diagnoza problemu 

Według WRPO 2014+, w województwie wielkopolskim „głównymi barierami rozwoju przedsiębiorstw 

sektora MŚP jest brak kapitału własnego, problemy z uzyskaniem zewnętrznego finansowania, niskie 

nakłady inwestycyjne, ograniczony dostęp do innowacji, wysoko zamortyzowany majątek trwały przy 

braku środków na modernizację techniczną.” Skala problemu związanego z brakiem kapitału 

własnego połączonego z problemami z uzyskaniem zewnętrznego finansowania jest przybliżana przez 

szacunki luki finansowej, opisane w pierwszej części rozdziału 6. Sformułowanie szczegółowych 

propozycji w zakresie instrumentów finansowych wymaga analizy tego, na ile niezaspokojone 

potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw można rozwiązad za pomocą 

wsparcia o charakterze poręczeniowym/gwarancyjnym. Wyniki badania ilościowego ważone na 

populację MŚP w regionie sugerują, że 16,2 proc. przedsiębiorstw znajdujących się w luce 

nieuzyskanego finansowania zgłasza problemy z zabezpieczeniem jako przyczynę braku finansowania 

zewnętrznego, przy czym częściej dotyczy to większych kwot, w związku z tym problem zabezpieczeo 

odpowiada za ok. 18,4 proc. luki w wymiarze finansowym (ok. 1,05 mld zł).  

W województwie wielkopolskim w luce nieprzyznanego finansowania zewnętrznego w 2014 r. 

pozostawało 7,5% MŚP, a w luce deklarowanych niezrealizowanych inwestycji – 14,4% MŚP. Zarówno 

wg badao ilościowych zrealizowanych na cel niniejszej analizy (diagnoza potrzeb MŚP), jak badao 

prowadzonych międzynarodowo86 w luce finansowej częściej pozostają mikroprzedsiębiorstwa, 

podmioty zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz przedsiębiorstwa o historii rynkowej 

nieprzekraczającej 5 lat. Wielkośd luki finansowej jest też zróżnicowana przestrzennie: wedle 

szacunków Grupy Banku Światowego wartośd luki finansowej MŚP w Polsce w 2011 r. wynosiła 

50-60% udzielonego im finansowania zewnętrznego, co stanowi wartośd o ponad 20 p. proc. wyższą 

niż w krajach Europy Zachodniej (UE15)87, zbliżoną zaś do frakcji w innych krajach Europy Środkowej i 

Wschodniej. 

Asymetria informacji w ekonomii identyfikowana jest jako jedna z głównych ułomności rynku.88 

Zjawisko luki finansowej stanowi rezultat ‘racjonowania kredytu’ przez instytucje rynku finansowego 

(szczególnie zaś sektor bankowy jako dominujące źródło finansowania przedsiębiorstw). W sytuacji 

asymetrii informacji ‘racjonowanie kredytu’ jest pojmowane przez instytucje rynku finansowego jako 
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 Grupa Banku Światowego 2010, Two trillion  and counting, Assessing the credit gap for  micro, small, and medium-size 
enterprises  in the developing world, IFC Advisory Services, McKinsey, s. 7. 
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 Grupa Banku Światowego 2013, Closing the Credit Gap for Formal  and Informal Micro, Small, and  Medium Enterprises, 
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zachowanie racjonalne ekonomicznie.89 Projekty, w przypadku których wysokie (wyższe niż 

efektywne ekonomicznie) oprocentowanie nie będzie akceptowalne przez kredytobiorców, są 

eliminowane z rynku. Asymetria informacji i negatywna selekcja na rynku finansowym prowadzi do 

podwyższenia oferowanego MŚP oprocentowania finansowania dłużnego (wyższy koszt finansowania 

w zamian za wyższą gotowośd do finansowania przedsięwzięd uznawanych za bardziej ryzykowne), 

przy czym oba czynniki są zróżnicowane ze względu na przedmiot finansowania. W 2014 r. w 

województwie wielkopolskim negatywnie rozpatrzonych zostało 56% wniosków MŚP o pożyczkę lub 

kredyt na cele zakupu maszyn lub urządzeo, 66% wniosków MŚP o sfinansowanie prac badawczo-

rozwojowych oraz 58% wniosków MŚP o finansowanie zakupu technologii. W przypadku celów 

obrotowych tylko 9% złożonych wniosków MŚP o pożyczkę lub kredyt nie zostało pozytywnie 

rozpatrzonych, a w kategorii zakupu pojazdów – 16% wniosków MŚP. 

Celem interwencji publicznej, a zatem zastosowania instrumentów finansowych winno byd 

umożliwienie realizacji projektów inwestycyjnych, które nie mogą zostad zrealizowane na skutek 

asymetrii informacji, a ich realizacja byłaby racjonalna ekonomicznie, tzn. efektywna w sensie Pareto 

czy Kaldora-Hicksa. Jednocześnie nie należy domniemywad, iż luka finansowa jest tożsama 

nieprzyznanemu finansowaniu zewnętrznemu, czyli jakoby całośd nieprzyznanego MŚP finansowania 

jest błędem wynikającym z asymetrii informacji. W województwie wielkopolskim 15% MŚP w luce 

finansowej deklarowanych niezrealizowanych inwestycji zakooczyło 2014 r. ujemnym wynikiem 

finansowym: frakcja ta jest istotnie wyższa niż w populacji MŚP w regionie. 

W województwie wielkopolskim w 2014 r. ponad 90% wartości globalnej luki finansowej 

nieprzyznanego finansowania zewnętrznego przypadało na mikroprzedsiębiorstwa (5,4 mld zł z 5,7 

mld zł). W przeprowadzonym badaniu ilościowym 23% przedsiębiorstw średnich zadeklarowało, że 

jest w stanie w pełni sfinansowad inwestycje planowane na 2015 r. ze środków własnych, podczas 

gdy w przypadku mikroprzedsiębiorstw odsetek ten jest równy 12%. Za przyczyny takiego stanu 

należy uznad charakterystyczne dla mikroprzedsiębiorstw: 

 niższy poziom generowanych przychodów i zysków,  

 niższą stopę przeżywalności firm, 

 niższą jakośd informacji, którymi dysponują mniejsi przedsiębiorcy (niższa jakośd systemu 

rachunkowości, zarządzania finansami),  

 mniejsze możliwości oceny perspektyw rynkowych i racjonalności podejmowanych decyzji 

ekonomicznych, 

 system zarządzania bazujący na intuicji właściciela. 

Pozostawanie MŚP w luce finansowej wykazuje wysoki stopieo petryfikacji, a nieprzyznanie 

finansowania zewnętrznego powoduje odkładanie w czasie inwestycji i planów zwiększenia 

zatrudnienia (p<0,001). Znamiennie statystycznie częściej przedmiot nieprzyznanego finansowania 

MŚP z województwa wielkopolskiego w 2014 r. stanowiło wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów (p<0,001), zakup maszyn, urządzeo (p<0,001) oraz zakup technologii (p=0,002), a zatem 

cele kluczowe z punktu widzenia niniejszego priorytetu inwestycyjnego. Rzeczone kategorie 
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inwestycyjne mają duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz, poprzez pozytywne efekty 

zewnętrzne, dla systemu gospodarczego.  

Jak zaznaczono w diagnozie problemu, okres działania przedsiębiorstwa jest jedną ze zmiennych 

najsilniej skorelowanych z faktem pozostawania w luce finansowej (p=0,001). Zmienna ta jest 

również podstawą do klasteryzacji przedsiębiorstw pozostających w luce finansowej przedstawionej 

w diagnozie potrzeb. Przedsiębiorstwa działające na rynku do 24 miesięcy z województwa 

wielkopolskiego częściej pozostawały w luce finansowej nieprzyznanego finansowania zewnętrznego 

(p=0,085).  

Odsetek MŚP do 24 miesięcy w luce finansowej wynosił w 2014 r. 14,9% wobec 7,4% dla 

przedsiębiorstw obecnych na rynku ponad 24 miesiące. Istotnie wyższe było również oprocentowanie  

komercyjnych pożyczek i kredytów oferowanych przedsiębiorstwom działającym na rynku poniżej 24 

miesięcy (p=0,008). Niższa jest zarazem skłonnośd MŚP działających na rynku do 24 miesięcy do 

zadłużania się, mimo że odsetek MŚP do 24 miesięcy mających plany inwestycyjne jest wyższy niż w 

grupie MŚP obecnych na rynku ponad 24 miesiące. 43% spośród przedsiębiorstw działających na 

rynku do 24 miesięcy planuje ubiegad się o kredyt, pożyczkę lub leasing w okresie najbliższego roku 

wobec 55% w reszcie populacji MŚP. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres występowania luki finansowej i w szczególności to, że jest ona 

zjawiskiem trwałym, niemożliwym do jednorazowego rozwiązania, efektywne jej adresowanie 

powinno odbywad się przede wszystkim z wykorzystaniem instrumentów finansowych, przy 

akceptacji wyższego niż rynek ryzyka i minimalizowaniu konkurencji z finansowym sektorem 

prywatnym – co będzie sprzyjad także poprawnemu adresowaniu wsparcia. 

7.4.3 Dotychczasowa interwencja 

Jak wskazaliśmy w rozdziale czwartym, w województwie wielkopolskim dotychczasowa interwencja 

skierowana do przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów finansowych miała największą skalę 

na tle innych województw. Daje to województwu wielkopolskiemu wyjątkowy punkt wyjścia do 

wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020, w oparciu o dotychczasowe 

doświadczenia i potencjał instytucjonalny. 

Dotychczasową interwencję porównaliśmy z diagnozą w zakresie luki finansowej. Wyniki wskazują na 

to, że dotychczasowa skala interwencji jest, co do zasady, porównywalna ze skalą luki finansowej– 

poza przedsiębiorstwami zgłaszającymi ją w największych jednostkowo kwotach, powyżej 500 tys., a 

zwłaszcza powyżej 1 mln zł. Taki wynik nie stanowi jednak naszym zdaniem wskazania dla 

przeniesienia ciężaru interwencji na większe projekty z dwóch powodów: 

 w ramach badania ilościowego, które służy do oceny wielkości luki finansowej trudno jest 

ocenid, czy największe jednostkowo zgłaszane niezaspokojone potrzeby finansowe są 

faktycznie oparte na rzetelnych biznesplanach; 

 w sytuacji, gdy środki publiczne są niewystarczające dla wsparcia wszystkich potencjalnych 

odbiorców, koncentracja na znacznie liczniejszej grupie przedsiębiorców zgłaszających 

jednostkowo mniejsze potrzeby umożliwi istotne zmniejszenie luki finansowej przynamniej w 

kategorii odbiorców. 
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W tabeli na następnej stronie prezentujemy szczegółowe porównanie dotychczasowej interwencji z 

diagnozą luki finansowej. Należy pamiętad, że diagnoza luki odbywała się w warunkach działającej 

Inicjatywy JEREMIE, w związku z czym wszystkie prezentowane informacje nt. luki w poszczególnych 

kategoriach należy traktowad jako niewystarczająco zaspokojone potrzeby inwestycyjne 

przedsiębiorstw, pomimo prowadzonej interwencji. Dotychczasowa interwencja nie wyeliminowała 

w pełni luki. Nadal niezaspokojone potrzeby inwestycyjne były wyższe od prowadzonej interwencji: 

przyjmując, że prowadzona interwencja w całości zmniejsza lukę oznacza to, że wyjściowo luka 

finansowa byłaby większa o wartośd interwencji. Obserwacja ta nie ma charakteru wartościującego, a 

ilościowy – zdiagnozowana luka finansowa jest po prostu zauważalnie wyższa od dotychczasowej 

interwencji. Tym samym wszystkie formułowane dalej rekomendacje, co do interwencji oparte są 

na założeniu o dalszym funkcjonowaniu istniejących obecnie instrumentów na zbliżonych do 

istniejących warunkach i przy podobnym zakresie kwot. 
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Tabela 19 - Luka finansowa (nieprzyznanego finansowania) a wsparcie przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE z WRPO 2007-2013 

(od do> 
luka finansowa – liczba firm luka finansowa – mln zł WRPO 2007-2013 odbiorcy WRPO 2007-2013 kwoty* RPO/luka 

N proc. mln zł proc. N proc. mln zł proc. mln zł/mln zł 

0 10 000 380 4,7% 3,8 0,1% 90 1,3% 0,8 0,0% 20,0% 

10 000 60 000 1 754 21,8% 75,5 1,3% 1878 27,7% 74,8 4,2% 99,0% 

60 000 100 000 785 9,7% 78,4 1,4% 1217 17,9% 108,8 6,1% 138,7% 

100 000 200 000 1 552 19,3% 250,1 4,4% 1475 21,7% 239,3 13,3% 95,7% 

200 000 500 000 1 947 24,2% 698,1 12,3% 1564 23,0% 541,6 30,1% 77,6% 

500 000 1 000 000 612 7,6% 475,4 8,3% 371 5,5% 291,4 16,2% 61,3% 

1 000 000 2 000 000 396 4,9% 417,3 7,3% 108 1,6% 163,3 9,1% 39,1% 

2 000 000 3 000 000 210 2,6% 523,9 9,2% 42 0,6% 107,6 6,0% 20,5% 

3 000 000 5 000 000 214 2,7% 1 004,6 17,6% 29 0,4% 115,2 6,4% 11,5% 

5 000 000 25 000 000 203 2,5% 2 171,4 38,1% 17 0,3% 154,0 8,6% 7,1% 

razem 8 055 100,0% 5 698,6 100,0% 6 791 100,0% 1 796,7 100,0% 31,5% 

Luka i IF WRPO* – rozkład luki i udzielonych kredytów pożyczek wg ich wielkości – skumulowana wartośd (mln zł, lewy 
wykres) i liczba firm (prawy wykres), pominięto przedziały pow. 3 mln zł 

Liczba firm wg wielkości (skala logarytmiczna) 

   

Źródło: Dane nt. Inicjatywy JEREMIE (stan na XII 2014 r.) i wyniki badania CATI. *Kwoty RPO – suma udzielonych pożyczek i poręczonych kredytów. 
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7.4.4 Proponowane instrumenty 

W WRPO 2014+ w osi priorytetowej pierwszej przewidziano łącznie 120 mln euro wsparcia w formie 

zwrotnej, z czego połowę przewidziano na instrumenty pożyczkowe, drugą połowę na instrumenty 

poręczeniowe i gwarancyjne. Jest to kwota znaczna, wprawdzie istotnie niższa od szacunku luki (5,7 

mld zł), ale co do rzędu wielkości (biorąc pod uwagę mnożniki występujące we wsparciu 

poręczeniowym) porównywalna. Jednocześnie oczywiste jest, że środki są niewystarczające do 

zaspokojenia wszystkich potrzeb inwestycyjnych. 

W związku z tym proponujemy podejście, w którym większą wagę przykłada się do eliminacji luki w 

mniejszych kwotowo projektach, skierowanych przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw, przy 

jednoczesnym tworzeniu instrumentów adresujących także potrzeby związane z większymi 

inwestycjami. System ten byłby oparty na poręczeniach (na etapie propozycji instrumentów nie 

wprowadzamy rozróżnieo między poręczeniami portfelowymi, poręczeniami i reporęczeniami, 

traktując to jako kwestię wdrożeniową), mikropożyczkach (do 100 tys. złotych), pożyczkach w 

kwotach od 100 do 500 tys. zł oraz dużych pożyczkach w kwotach od 0,5 do 2 mln zł. Podział na 

pożyczki w różnych kwotach jest do pewnego stopnia umowny, jednak jak pokazujemy to dalej ma 

implikacje dla proponowanych parametrów instrumentów. Zasadnicze informacje kontekstowe dla 

poszczególnych rozwiązao prezentujemy w tabeli na następnej stronie.  

Dla każdego z proponowany instrumentów zaproponowano alokację minimalną i maksymalną oraz 

wskazano, jaka alokacja jest przez nas proponowana do realizacji w ramach WRPO 2014+. Kwoty te 

wymagają komentarza: 

 maksymalna alokacja zakłada eliminację ok. 80 proc. luki (potrzeb inwestycyjnych) w danej 

kategorii; 

 minimalna alokacja ma charakter arbitralny (przyjęto ok. 25 proc. luki dla mikropożyczek, po 

10 proc. dla pozostałych pożyczek, 40 proc. dla poręczeo); 

 alokacje proponowane – rozwiązanie, które wydaje się najwłaściwsze ze względu na 

kombinację diagnozy, rzadkości środków, natężenia problemów w poszczególnych grupach 

oraz wartości dodanej poszczególnych instrumentów. 

Oddzielnego komentarza wymaga propozycja obniżenia (w stosunku do założeo WRPO 2014+) 

alokacji na instrumenty poręczeniowe w wariancie proponowanej alokacji. Jest to konsekwencją 

dwóch czynników: 

 po pierwsze, problem zabezpieczeo nie jest szczególnie intensywny wg diagnozy sytuacji, co 

zapewne wynika z już dostępnego wsparcia WRPO 2007-2013 w ramach Inicjatywy JEREMIE, 

a w pewnym stopniu także funkcjonowania tzw. gwarancji de minimis – w sytuacji 

kontynuowania tego programu, popyt na instrumenty poręczeniowe może byd na 

umiarkowanym poziomie; 

 po drugie, historycznie w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie uzyskiwano 

imponujące mnożniki w instrumentach poręczeniowych – również jeśli chodzi o stosunek 

kwot poręczonych do ogólnych rozmiarów kredytów (dla reporęczeo udzielone poręczenia 

stanowiły zaledwie 42 proc. uzyskanych kredytów – 55 proc., jeśli uwzględnimy kredyty do 1 
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mln zł), przyjęcie zbliżonej efektywności oznacza, że w obecnej sytuacji 30 mln euro de facto 

zbliży region do eliminacji luki w tym zakresie. 

Tabela 20. Instrument finansowy w ramach PI 3c - podsumowanie 

 
mikropożyczka 

pożyczka 
 100-500 

pożyczka  
0,5-2 mln 

poręczenie 

maksymalna alokacja (mln euro) 33,0 162,0 151,2 66,0 

minimalna alokacja (mln euro) 11,0 21,6 21,6 33,0 

proponowana alokacja (mln euro) 33,0 54,0 21,6 33,0 

proponowana alokacja (mln zł) 117,5 192,2 76,9 117,5 

luka finansowa (mln zł) 148,8 836,2 884,7 1 052,7 

parametry interwencji – proponowana alokacja 

udzielone IF (mln zł) 112,1 208,8 94,7 426,0 

udzielone IF/luka  75,4% 25,0% 10,7% 40,5% 

średnia wg 2007-2013 57 693 245 473 856 025 135 369 

średnia wg luki 55 039* 269 709 884 943 . 

liczba udzielonych (średnia wg 2007-13) 1 943 851 111 3 147 

liczba luka (średnia wg luki) 2 037* 774 107 . 

 
Luka finansowa – oszacowanie luki finansowej przypadającej na dany instrument. 
Udzielone IF (zł) – przybliżona kwota udzielonych z WRPO 2014-2020 pożyczek/poręczeo,  
Udzielone IF/luka – proc. luki finansowej wyeliminowanej przez instrument z WRPO 2014-2020. 
Założono wkład PF: mikropożyczki 5 proc., pożyczki 100-500 tys. - 15 proc., pożyczki 0,5-2 mln zł –25 proc. 
Poręczenie –zakładany poziom ryzyka 25 proc.  
Kurs euro – 3,55 zł 
Średnia 2007-2013/liczba 2007-2013 – średnia kwota pożyczki/poręczenia w danym przedziale w Inicjatywie 
JEREMIE i wynikająca z niej liczba udzielonych pożyczek/poręczeo. 
Średnia luka/liczba luka– średnia kwota pożyczki w danym przedziale wg szacunku luki i wynikająca z niej liczba 
udzielonych pożyczek, dane niedostępne dla poręczeo. 
*Dla mikropożyczek przyjęto w dalszej analizie ekspercko ich wyższą przeciętną wartośd (75 tys. zł) co w 
rezultacie przekłada się na nieco mniejszą liczbę pożyczek dla założonej alokacji. 

Źródło: Opracowanie własne na bazie wyników CATI oraz danych nt. realizacji Inicjatywy JEREMIE. 

Poręczenia 

W wypadku poręczeo zakładamy, że przeciętna wartośd poręczenia będzie zbliżona do tych 

dotychczas udzielanych (średnia dla poręczeo portfelowych i reporęczeo łączne) a ryzyko wyniesie 25 

proc. (szerzej ryzyko gwarancji omawiamy w rozdziale 9.2.2), co dla proponowanej alokacji 30 mln 

euro (plus 3 mln euro kosztów zarządzania) skutkowad będzie ok. 3,1 tys. udzielonych poręczeo. 

Ewentualne przyjęcie kwoty maksymalnej pozwoliłoby to w praktyce na podwojenie obecnej akcji 

poręczeniowej w województwie. Taką konstrukcję instrumentu możnaby uznad za adekwatną do 

sytuacji rynkowej i diagnozowanej luki, niemniej poczynid należy następujące zastrzeżenia 

szczegółowe: 

 Poręczenia portfelowe, charakteryzujące się niewielką kwotą jednostkową poręczenia 

i wysokim udziałem poręczenia w kwocie kredytu były dotychczas znacznie mniej popularne 

od reporęczeo. Abstrahując od tego, czy przedsiębiorca uzyskuje kredyt dzięki mechanizmowi 

opartemu na poręczeniu portfelowym, czy reporęczeniu należy zauważyd, że właśnie w tym 
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obszarze może istnied naturalne pole do ekspansji akcji poręczeniowej, co wynika zarówno z 

czynników popytowych (duża liczba mikroprzedsiębiorstw zgłaszających lukę finansową w 

drobnych kwotach) jak i konkurencja z innymi formami wsparcia (gwarancje de minimis, 

które w praktyce osiągają wielkośd wsparcia i udział w poręczanych kwotach bliższe 

reporęczeniom niż poręczeniom portfelowym); 

 W zależności od kontynuacji lub wygaszania zakresu krajowych programów gwarancyjnych 

(ww. gwarancji de minimis), alokacja w wysokości 33 mln euro na instrumenty poręczeniowe 

może okazad się wystarczająca lub zbyt mała –konieczne jest monitorowanie sytuacji w tym 

zakresie i ew. realokacja części środków na instrumenty poręczeniowe.  

Należy podkreślid, że instrumenty poręczeniowe odznaczają się najwyższą dźwignią i wartością 

dodaną, większą od wszystkich innych form interwencji, nawet uwzględniając rewolwing w wypadku 

pożyczek i to, że konstrukcja poręczeo w perspektywie 2014-2020 oznacza, że rewolwing – 

przynajmniej w teorii – nie będzie występowad. Środki RPO przeznaczane są na zabezpieczenie 

udzielanych pożyczek/kredytów do poziomu faktycznie oczekiwanych strat (założeniem zaszytym w 

konstrukcji jest więc, że całośd zostanie przeznaczona na wypłaty zapadających poręczeo)Oznacza to, 

że poręczenia powinny byd instrumentem interwencji z wyboru – wykorzystywanym wszędzie tam, 

gdzie jest to możliwe – przy uruchamianiu innych instrumentów finansowych lub dotacyjnych wtedy, 

gdy problem nie może byd rozwiązany za pomocą poręczeo. Również dlatego nasze wskazanie, że 60 

mln euro wg WRPO 2014+ może byd kwotą zbyt dużą należy traktowad miękko i realizowad 

interwencję z wykorzystaniem poręczeo tak długo, jak długo będzie na nie występowad popyt ze 

strony firm o niezaspokojonych potrzebach inwestycyjnych – przy czym wyniki przeprowadzonych 

badao sugerują przeznaczenie na ten cel kwoty mniejszej niż 60 mln euro.  

Tabela 21. Instrument finansowy w ramach PI 3c – poręczenia 

PI: 3c  poręczenie  

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw wynikającej z niewystarczających zabezpieczeo 

Od:  0 tys. zł  Do:  2 mln zł  na:  max. 7 lat  

Finanse i wskaźniki 

Udzielone poręczenia:  do 3,1 tys. 

Przeciętne poręczenie:  ok. 135 tys. 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 30 mln euro (60 mln euro)* 

Koszty zarządzania (mln euro): 3 mln euro (6 mln euro)* 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 33 mln euro (66 mln euro)* 

Wkład PF (mln euro): Brak
90

 

Przeciętny wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 40 proc. (nieporęczona częśd kredytu) 

Dźwignia** (proc.): 566 proc. 

                                                           
90

 Wkładem własnym jest poniekąd ryzyko pośrednika finansowego, które ponosi w razie przekroczenia 25% współczynnika 
wypłaconych poręczeo. 
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Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- pożyczka (konstrukcja jak pożyczka 100-500 tys.) 

- dotacja 45 proc. (mikro i małe) 

 

6,7 

1,4 (5 z rewolwingiem) 

2,2 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: MŚP.  

Instrument na zasadach preferencyjnych.  

*W przypadku dyskontynuacji (istotnego ograniczenia) akcji poręczeniowej finansowanej w ramach kontynuacji 
Inicjatywy JEREMIE.  

**Dźwignia to stosunek dodatkowych zmobilizowanych środków do wkładu EFSI. Nie uwzględnia się wkładu 
własnego odbiorcy wniesionego ze środków własnych. W wyliczeniach przyjęto, że wkład odbiorcy finansowany 
jest ze środków własnych. Dźwignia 566 proc. oznacza więc, że wartośd poręczony kredytów będzie stanowid 6,7 
razy większa od przeznaczonego na poręczenia wkładu EFSI. 

Mikropożyczki (do 100 tys. zł) i pożyczki od 100 do 500 tys. zł 

Oddzielenie mikropożyczek od pożyczek w kwotach od 100 do 500 tys. zł jest zabiegiem technicznym, 

mającym ułatwid opisanie sugerowanej alokacji i nieco innych warunków dostępu. Niemniej 

instrumenty mogą byd wdrażane łącznie i stanowid de facto jeden instrument, z nieco odmiennymi 

wymogami nakładanymi na odbiorcę w zależności od wielkości pożyczki. Oba instrumenty pomyślane 

są jako narzędzie zmniejszania luki finansowej w tych obszarach, gdzie – z rożnych przyczyn – nie 

wchodzi w grę rozwiązanie problemu dostępności finansowania zewnętrznego za pomocą 

poręczenia.  

W obu instrumentach przyjęto, że przeciętna wartośd pożyczki wyniesie odpowiednio 75 tys. i 270 

tys. Udział pośrednika finansowego przyjęliśmy na poziomie 5 proc. dla mikropożyczek i 15 proc. dla 

pożyczek, przy czym de facto będzie on mógł mied inne wartości w zależności od ostatecznych ofert 

pośredników w procesie ich wyłaniania lub założeo warunków konkursowych na wybór pośredników 

finansowych. Dla ww. założeo wyliczono liczbę pożyczek udzielonych w pierwszym obrocie środków 

na odpowiednio 1495i 770. 

Kluczowym założeniem jest udzielanie pożyczek na warunkach niekonkurujących z ofertą rynkową 

pod względem jego ceny (oprocentowania) i konkurencyjną pod względem dostępności (akceptacja 

ryzyka). Proponujemy – dla koncentracji wsparcia – ograniczenie odbiorców do mikro i małych 

przedsiębiorstw. Dla zapewnienia odpowiednich motywacji dla pośredników finansowych rozważyd 

można dodatkowy mechanizm zachęt oparty na nieproporcjonalnym wynagrodzeniu kapitału, który 

motywowałby pośredników do poszukiwania odbiorców o nieco wyższym profilu ryzyka przy 

wyższym oprocentowaniu, przesuwając częściowo motywację pośrednika w kierunku uzyskiwania 

zwrotu z własnych środków pożyczanych odbiorcom w ramach programu pożyczkowego 

finansowanego z RPO. Warto jednocześnie zaznaczyd, że: 

 ograniczenie wsparcia kierowanego do przedsiębiorstw średnich ma głównie znaczenie 

symboliczne, mające wpłynąd na sposób promocji i komunikacji instrumentów – w 

dotychczasowym wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE w pożyczkach do 500 tys. zł firmy średnie 

stanowiły 1,4 proc. pożyczkobiorców, którzy uzyskali 3,3 proc. udzielonych pożyczek; 
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 warunki pod względem oprocentowania niekonkurujące z oferta rynkową (w konsekwencji 

zapewne oprocentowanie na poziomie rynkowym w myśl regulacji dotyczących pomocy 

publicznej) są istotnym elementem projektowania instrumentów w taki sposób, by z jednej 

strony minimalizowad zakłócenia rynku, z drugiej prawidłowo adresowad wsparcie do 

przedsiębiorstw znajdujących się w luce;  

 warto jednocześnie zauważyd, że przy obecnym poziomie stóp procentowych pole do 

konkurowania oprocentowaniem jest ograniczone – co nie oznacza, że w niektórych 

segmentach interwencji nie może dojśd w przyszłości do wzrostu oprocentowania 

uzasadniającego stosowanie pewnych preferencji (np. w odniesieniu do mniejszych 

przedsiębiorstw należących do konkretnego sektora); 

 w ramach instrumentu mikropożyczkowego wskazane jest rozważenie stosowania istotnych 

preferencji (w tym preferencyjnego oprocentowania) dla osób rozpoczynających działalnośd 

gospodarczą i startupów (definiowanych jako firmy w pierwszych 24 miesiącach działalności) 

– zwłaszcza w sytuacji ograniczenia wsparcia w ramach PI 8iii do wyłącznie osób 

bezrobotnych i biernych (i to przede wszystkim tych w szczególnej sytuacji na rynku pracy); 

 istotne jest zwrócenie uwagi na to, by pożyczki mogły dotyczyd nie tylko szerokich celów 

inwestycyjnych, ale także obrotowych.   

Dźwignia i wartośd dodana dla obu instrumentów jest wysoka, a różnica między nimi wynika z 

założenia o wyższym wkładzie pośrednika finansowego do instrumentu pożyczek 100-500 tys. zł 

(dzięki czemu uzyskiwana jest nieco wyższa dźwignia).  

Tabela 22. Instrument finansowy w ramach PI 3c - mikropożyczki 

PI: 3c  mikropożyczki  

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki mikro i małych przedsiębiorstw 

Od:  0 tys. zł  Do:  100 tys. zł  na:  max. 7 lat  

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki  do 1495 

Przeciętna pożyczka:  ok. 75 tys. 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 30 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 3 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 33 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 1,58 mln euro – 5 proc. 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 0 proc. 

Dźwignia* (proc.): 5 proc. 

Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- poręczenie 

- dotacja 45 proc. (mikro i małe) 

 

1,05 (4,06 z rewolwingiem) 

6,7 

2,2 
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Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: tylko mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy. 

Brak preferencji –instrument na zasadach rynkowych, ew. oprocentowanie preferencyjne. 

Preferencje (w tym preferencyjne oprocentowanie) dla rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą/startupów. 

*Dźwignia to stosunek dodatkowych zmobilizowanych środków do wkładu EFSI. Nie uwzględnia się wkładu 
własnego odbiorcy wniesionego ze środków własnych. W wyliczeniach przyjęto, że wkład odbiorcy finansowany 
jest ze środków własnych.  

 

Tabela 23. Instrument finansowy w ramach PI 3c – pożyczki 100-500 tys. 

PI: 3c  pożyczki 100-500 tys. zł  

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Od:  100 tys. zł  Do:  500 tys. zł  na: max. 7 lat 

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki  do 770 

Przeciętna pożyczka:  ok. 270 tys. zł 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 50 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 4 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 54 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 8,82 mln euro – 15 proc. 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 10 proc. 

Dźwignia* (proc.): 18 proc. 

Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- poręczenie 

- dotacja 45 proc. (mikro i małe) 

 

1,3 (4,7 z rewolwingiem) 

6,7 

2,2 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: mikro i małe przedsiębiorstwa, ewentualnie średnie przedsiębiorstwa 

Brak preferencji –instrument na zasadach rynkowych, ew. oprocentowanie preferencyjne. 

*Dźwignia to stosunek dodatkowych zmobilizowanych środków do wkładu EFSI. Nie uwzględnia się wkładu 
własnego odbiorcy wniesionego ze środków własnych. W wyliczeniach przyjęto, że wkład odbiorcy finansowany 
jest ze środków własnych.  

Duże pożyczki inwestycyjne 

Za propozycją dużych pożyczek inwestycyjnych stoi inna filozofia interwencji, niż w wypadku 

dotychczas omawianych instrumentów. Przesłanką ich wprowadzenia jest nie tylko luka finansowa, 

ale także zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działalności w określonych obszarach. 
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Analizy dotyczące luki finansowej wskazują, że istnieje niewielka grupa przedsiębiorstw o ambitnych 

planach inwestycyjnych, istotnie przewyższających ich możliwości. Luka finansowa w tym obszarze 

jest trudna do pełnego zaadresowania, zarówno ze względu na jej znaczne łączne rozmiary, jak i duże 

ryzyko jednostkowe. Dlatego zasadne jest tworzenie instrumentów bardziej specjalizowanych, 

których zadaniem będzie wspieranie najciekawszych projektów, najlepiej wpisujących się w założenia 

RPO. Zakładamy przy tym, że z jednej strony występowad będzie preferencyjne oprocentowanie, z 

drugiej przyjęte zostaną elastyczne rozwiązania co do wysokości pożyczki i czasu, na który jest ona 

udzielona, tj: 

 limit 2 mln zł będzie dotyczyd części pożyczki finansowanej z RPO - pośrednik finansowy 

będzie mógł udzielid jej w kwocie dowolnie wysokiej, o ile wkład RPO nie będzie wyższy od 2 

mln zł, a wkład pośrednika wyniesie minimum 30 proc. - przykładowo, pośrednik będzie mógł 

udzielid pożyczki na 3,5 mln zł, o ile 1,5 mln będzie pochodzid ze źródeł innych, niż środki 

RPO; 

 niezależnie od czasu, na które udzielona zostanie pożyczka, preferencje w oprocentowaniu w 

części środków pochodzących z RPO będą mogły trwad co najwyżej dziesięd lat.").  

Tak sformułowany instrument da możliwośd niedotacyjnej interwencji w wypadku szczególnie 

interesujących projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

W analizie wartości dodanej warto podkreślid istotna przewagę instrumentu nad dotacjami (po 

uwzględnieniu rewolwingu); równocześnie oczywiste jest, że efekt zachęty tworzony przez pożyczki 

jest niższy niż w wypadku wsparcia dotacyjnego, jednak różnice te nie są tak duże, jak mogłoby się 

wydawad na pierwszy rzut oka, przykładowo, w inwestycji finansowanej w 100 proc. pożyczką na 10 

lat, której oprocentowanie jest niższe o 4 pkt. proc. od oprocentowania rynkowego, zysk na koszcie 

kredytu wyniesie blisko 20 proc. wartości inwestycji – co można odnieśd np. do 35 proc. 

intensywności wsparcia dla dotacji dla średniego przedsiębiorstwa.  

Tabela 24. Instrument finansowy w ramach PI 3c – pożyczki 0,5-2 mln 

PI: 3c  pożyczki 0,5-2 mln zł 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej i stworzenie efektu zachęty w 
kluczowych obszarach inwestycyjnych. 

Od:  500 tys. zł  Do:  2 mln zł* na:  dowolnie 

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki  do 107 

Przeciętna pożyczka:  ok. 885 tys. zł 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 20 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 1,6 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 21,6 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 6,67 mln euro – 25 proc. 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 10 proc. 

Dźwignia** (proc.): 33 proc. 
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Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- dotacja 35 proc. (średnie) 

- dotacja 45 proc. (mikro i małe) 

 

1,3 (5,3 z rewolwingiem) 

2,9 

2,2 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: MŚP 

Preferencje – poziom preferencyjnego oprocentowania zależny od wpisywania się w cele PI 3c. Dowolnie 
długi okres pożyczki, jednak z oprocentowaniem preferencyjnym jedynie na okres pierwszych 10 lat. 

 

 

*Dla celów analitycznych założono, że co do zasady pożyczki będą udzielane do kwoty 2 mln zł. Zakładając 

jednak finansowanie wyższej pożyczki z wkładu PF można przyjąd brak górnego limitu. 

**Dźwignia to stosunek dodatkowych zmobilizowanych środków do wkładu EFSI. Nie uwzględnia się wkładu 
własnego odbiorcy wniesionego ze środków własnych. W wyliczeniach przyjęto, że wkład odbiorcy finansowany 
jest ze środków własnych.  

7.4.5 Wkład instrumentów finansowych w ramach PI 3c do 
wskaźnikówWRPO 

Tabela 25. Wkład IF do wskaźników WRPO 2014+ 

PI  3c 

proponowany 
instrument/ 
instrumenty 

 poręczenie 

 mikropożyczka 

 pożyczka 100-500 

 pożyczka 500-2000 

wskaźnik rezultatu cel szczegółowy Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora 

MŚP 

wskaźnik rezultatu Średni udział przedsiębiorstw  innowacyjnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%, dane GUS) 

oczekiwana zmiana 

wartości wskaźnika 

m.in. w wyniku 

realizacji WRPO 

Wzrost średniego udziału przedsiębiorstw  innowacyjnych w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług z 11,8% w 

2012 r. do 18,0% w 2023 r. (wzrost o 6,2 punktu procentowego) 

wkład instrumentów 

finansowych w WRPO 

Proponowane w niniejszym raporcie instrumenty finansowe będą 

miały pozytywny wpływ na oczekiwany wzrost wskaźnika rezultatu.  

Cel określony w WRPO oznacza, że liczba przedsiębiorstw 

innowacyjnych do 2023 r. powinna wzrosnąd o około 15,8 tys. (co 

odpowiada zmianie o 6,2 punktu procentowego w latach 2012-

2023)W ramach proponowanych instrumentów finansowych w PI 3c 

wsparcie trafi do ok. 5,5 tys. firm, przy czym w wyniku otrzymanego 

wsparcia duża częśd z nich zmieni swój status z nieinnowacyjnych na 

innowacyjne.   

wskaźniki 
produktu 

 

wskaźnik WRPO 

wartośd 

docelowa 

WRPO (2023 r.) 

szacunkowy 

wkład IF 

WRPO 

(2023 r.) 

szacunkowy 

wkład IF 

WRPO (%) 
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje (szt.) 
509 

5 522 1 085% 

oszacowanie wstępne, do 

weryfikacji w procesie 

ewaluacji WRPO 2014+ 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (euro) 
11,28 mln € 

wkład pozytywny, do 

kwantyfikacji w procesie 

ewaluacji WRPO 2014+ 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku (szt.) 
37 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla firmy (szt.) 
130 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (EPC) 
112 
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7.5 PI 4a 

Interwencja WRPO 2014-2020 przewidziana w priorytecie inwestycyjnym 4a ma za zadanie 

doprowadzid do zwiększenia poziomu produktu energii ze źródeł odnawialnych. Na działania w tym 

zakresie w Programie przewidziano około 40 mln euro pochodzących z EFRR. Wsparcie będzie można 

uzyskad m.in. na budowę lub modernizację instalacji wytwarzających energię elektryczną i ciepło ze 

źródeł odnawialnych, instalacji kogeneracyjnych opartych na OZE, a także na rozwój dystrybucyjnych 

sieci elektroenergetycznych na potrzeby przyłączania instalacji wykorzystujących OZE do sieci. Jeśli 

chodzi o zakres dopuszczonych w WRPO technologii, to największą pulę środków przewidziano na 

wsparcie instalacji wykorzystujących energię wiatrową oraz słoneczną. 

Tabela 26 Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 4a. 

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Typy projektów:  budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji 
ciepła pochodzącego z OZE, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek 
wytwórczych energii z OZE do sieci, 

 budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji. 

Odbiorcy wsparcia:  przedsiębiorcy, 

 osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1 , w szczególności jst i ich 
związki, inne jednostki sektora finansów publicznych, spółki wodne, 
podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, szkoły wyższe, 
organizacje pozarządowe, 

 paostwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym paostwowe 
jednostki budżetowe, 

 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, niesklasyfikowane w pkt. 1,2,3, 

 podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno -
prywatnym, 

 podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

Zakładana alokacja: 40,2 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Z punktu widzenia ekonomiki inwestycji, IF potencjalnie uzasadnione w 
przypadku inwestycji w instalacje elektroenergetyczne. Potencjalnym problemem 
jest jednak wysoka wartośd wskaźnika produktu oraz niepewne otoczenie 
instytucjonalne, przez co ewentualne zastosowanie IF należy rozważyd w 
przyszłości.  

Jak zaznaczamy w kolejnych sekcjach, w przypadku instalacji elektroenergetycznych, należy 

oczekiwad, że inwestycje mogą charakteryzowad się dodatnią wartością bieżącą netto, co stanowi 

jedną z najważniejszych przesłanek do tego, żeby rekomendowad zastosowanie w tym priorytecie 

instrumentów finansowych. Argumentem przemawiającym przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 

jednak stosunkowo duża niepewnośd, dotycząca praktyki funkcjonowania nowego krajowego 

systemu wsparcia energetyki odnawialnej, ustanowionego w nowej ustawie o OZE, a także brak 

ostatecznych rozstrzygnięd dotyczących innych form wsparcia finansowanych ze środków krajowych 

(przede wszystkim programy NFOŚiGW). Ponadto, jak pokazujemy w jednej z kolejnych sekcji, 
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zastosowanie instrumentu finansowego (w formie preferencyjnych pożyczek) może także utrudnid 

osiągniecie zakładanej w WRPO wartości docelowej jednego ze wskaźników produktu. Dlatego też, na 

obecnym etapie, rekomendujemy pozostawienie wykorzystania instrumentów finansowych w PI 4a 

jako kwestii otwartej, która powinna zostad rozstrzygnięta po ustabilizowaniu się otoczenia 

interwencji.  

7.5.1 Diagnoza problemu 

Do monitorowania celu szczegółowego w priorytecie inwestycyjnym 4a WRPO przewidziano wskaźnik 

udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii elektrycznej 

w województwie wielkopolskim. Co prawda ukierunkowanie na energię elektryczną (a nie cieplną) 

nie zostało wprost wyeksponowane w zapisach Programu, to wskazują na to zarówno dobór 

miernika, jak i przewidziane kategorie interwencji oraz doświadczenia WRPO 2007-2013.  

Na przestrzeni ostatnich lat, znaczenie OZE dla elektroenergetyki w województwie wielkopolskim 

rosło szybciej niż przeciętnie w Polsce. Wychodząc od prawie zerowego udziału w 2005 r., w 2013 r. 

nośniki odnawialne odpowiadały już za około 10% energii elektrycznej produkowanej w regionie. 

Określony w  WRPO cel (15,1% w 2023 r.) należy ocenid jako stosunkowo konserwatywny - 

dotychczasowa dynamika wskaźnika była dużo większa. Z drugiej strony należy jednak pamiętad o 

tym, że rozwój sektora energetyki odnawialnej następował w otoczeniu prawno-instytucjonalnym, 

które zostało w 2015 r. znacznie zmodyfikowane w wyniku przyjęcia po wieloletnich pracach 

legislacyjnych Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wiele z jej zapisów będzie miało decydujące 

znacznie dla opłacalności przyszłych inwestycji.  

Wykres 27. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W województwie wielkopolskim, jeszcze silniej niż na poziomie całego kraju, w strukturze 

zainstalowanych mocy OZE dominują elektrownie wiatrowe, zauważalny jest także udział biomasy 

i biogazu. Mniejszą rolę niż przeciętnie w Polsce odgrywają elektrownie wodne (co wynika przede 

wszystkim z warunków geograficznych). Obserwowane obecnie udziały poszczególnych technologii 

odpowiadają potencjałowi Wielkopolski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Z dostępnych 
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 wynika, że w horyzoncie perspektywy finansowej 2014-2020 rynkowy potencjał dla rozwoju 

elektrowni wiatrowych wynosi około 1 300 MW, a kogeneracyjnych instalacji wykorzystujących 

biogaz - około 200 MW. Warto jednak zaznaczyd, że oszacowania te opracowano dla “starego” 

krajowego systemu wsparcia OZE opierającego się na świadectwach pochodzenia (zielonych 

certyfikatach). 

Wykres 28. Charakterystyka zainstalowanych mocy OZE w woj. wielkopolskim 

porównanie struktury wartośd mocy i liczba instalacji 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE. 

7.5.2 Dotychczasowa interwencja 

W okresie programowania 2007-2013 wsparcie dla instalacji wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych było oferowane - zarówno w programach regionalnych, jak i w programie krajowym – 

w formie dotacji. Beneficjenci z województwa wielkopolskiego zrealizowali 10 projektów w ramach 

działania 9.4 PO IŚ, z czego 7 stanowiły farmy wiatrowe (wydatki kwalifikowane na poziomie około 

160 mln zł), a 3 - instalacje wykorzystujące biogaz i biomasę (wydatki kwalifikowane w wysokości 

około 67 mln zł). Uzupełnieniem interwencji programu krajowego były przedsięwzięcia wsparte w 

ramach WRPO 2007-2013 w działaniu 3.7. Autorzy programu dopuścili stosunkowo szeroki zakres 

projektów, chod w praktyce okazało się, że największy udział w strukturze wsparcia miały te same 

typy projektów, co w PO IŚ, tj. elektrownie wiatrowe i instalacje kogeneracyjne wykorzystujące 

biogaz.  WRPO wyróżnia się jednak na tle pozostałych programów regionalnych stosunkowo dużym 

udziałem instalacji fotowoltaicznych (trzy duże projekty w Ostrzeszowie, Wichertowie oraz Kwilczu).92 

Interwencja WRPO w zakresie energetyki nie była dotychczas przedmiotem pogłębionej ewaluacji. 

Z uwagi na zbliżoną strukturę technologii do działania 9.4 PO IŚ wydaje się jednak, że specyfika 

interwencji mogła byd zbliżona do obserwowanej w programie krajowym. Generalnie, potencjał do 

                                                           
91

Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych 
Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2011. 
92

 Jeśli uda nam się uzyskad odpowiednie dane z NFOŚiGW, w kolejnej wersji raportu odniesiemy się też do dotychczasowej 
realizacji programu priorytetowego Bocian. 
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tego, aby inwestycje w OZE charakteryzowały się dodatnią wartością bieżącą netto, był kilkakrotnie 

weryfikowany w ewaluacjach osi priorytetowej 9 PO IŚ. Wnioski z przeprowadzonych badao są 

zróżnicowane - w niektórych wskazuje się na duże ryzyko wystąpienia jałowej straty (wsparcie 

projektów, które nie wymagały dofinansowania),93 z innych wynika jednak, że to właśnie dotacja 

(nawet o niewielkiej intensywności) była czynnikiem decydującym dla tego, żeby inwestycja była dla 

beneficjenta opłacalna.94 Niezależnie od tego, które wyniki ewaluacji powinno się uznad za bardziej 

wiarygodne, należy pamiętad, że ankietowani beneficjenci brali pod uwagę ekonomikę systemu 

wsparcia opartego na tzw. “zielonych certyfikatach”.  

System ten funkcjonował w Polsce od 2005 r. Podmioty wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych miały dzięki niemu zagwarantowane dwa strumienie przychodów. Po pierwsze, mogli 

oni handlowad wyprodukowaną przez siebie energią, a dodatkowo mieli możliwośd sprzedaży praw 

majątkowych (świadectw pochodzenia), do zakupu których zobowiązane były m.in. przedsiębiorstwa 

energetyczne wytwarzające energię z nośników konwencjonalnych. Praktyka tego systemu była 

jednak przedmiotem rosnącej krytyki przez przedstawicieli wielu środowisk, co ostatecznie 

doprowadziło do przyjęcia na początku 2015 r. Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z punktu 

widzenia interwencji WRPO 2014-2020 główną implikacją tego dokumentu jest zastąpienie od 

początku 2016 r. “zielonych certyfikatów” aukcjami, w których startowad będą producenci energii z 

OZE.  Aukcję wygrywad będą podmioty oferujące najniższą cenę jednostki energii, która następnie 

stanie się dla danego przedsiębiorcy gwarantowanym przychodem. Taka konstrukcja powinna 

zapewnid (zgodnie z intencją ustawodawcy) dodatnią wartośd bieżącą netto inwestycji, co byłby 

podstawą do rekomendowania instrumentów finansowych w tym priorytecie inwestycyjnym. 

Obecnie szereg zapisów Ustawy budzi jednak wątpliwości - dotyczy to m.in. łączenie różnych form 

pomocy publicznej (w tym ewentualnego wsparcia inwestycyjnego z WRPO) oraz tego, na ile szanse 

rozwoju w nowym systemie będą miały poszczególne technologie istotne z punktu widzenia regionu 

(które niekoniecznie muszą byd najtaosze).  

7.5.3 Proponowane instrumenty 

Jak zaznaczono powyżej, częśd typów projektów wymienionych w WRPO 2014-2020 może 

potencjalnie gwarantowad beneficjentom strumienie przychodów, które powinny pokryd wymagane 

nakłady inwestycyjne, co daje pole do zastosowania instrumentów finansowych. Dotyczy to 

wyłącznie projektów obejmujących instalacje elektroenergetyczne (realizowane zarówno przez 

przedsiębiorstwa, jak i JST), a nie inwestycji w instalacje cieplne, w  przypadku których wskazany jest 

silniejszy efekt zachęty. 

Argumentem przemawiającym przeciwko stosowaniu instrumentów finansowych jest wartośd 

docelowa wskaźnika “Dodatkowa zdolnośd wytwarzania energii odnawialnej” wyznaczona w WRPO 

                                                           
93

Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązao wynikających z 
dyrektywy 2009/28/WE, Instytut Badao Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012. 
94

Analiza korzyści i ograniczeo przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych 
w zakresie energetyki, Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012. 
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na poziomie 46 MW. Z roboczych obliczeo na podstawie kategorii interwencji (s. 114 programu)95  

oraz przybliżonych cen poszczególnych technologii96 szacujemy, że koszt jednostkowy wskaźnika 

(cena 1 MW mocy OZE z uwzględnieniem określonego w WRPO 2014-2020 energy mix) może 

kosztowad około 9 mln zł, co oznacza łączne potrzeby inwestycyjne na poziomie około 418 mln zł. 

Alokacja EFRR w PI 4a, po wyłączeniu kategorii 005 (która nie będzie miała bezpośredniego wkładu 

we wskaźnik produktu), wynosi 34 mln euro (tj. 121 mln zł przy kursie 3,55 PLN/EUR).  

Tabela 27. Oszacowanie wartości inwestycji wymaganych do osiągnięcia wskaźnika produktu w pi 4a.   

grupa technologii 

 udziały (bez 
kategorii 005), na 
podstawie tabeli 
ze s. 114 WRPO 

technologia 
udziały (w 

grupie 
technologii) 

udziały (do 
obliczeo – wagi 
do określenia 

ważone kosztu 
jednostkowego) 

* 

koszt 1 MW 
(wskaźnik WRPO) 

** 

(009) wiatr 35% 
elektrownie 

wiatrowe 
100% 35% 8 000 000,00 zł 

(010) słooce 41% 

kolektory 
słoneczne 

10% 4% 3 200 000,00 zł 

fotowoltaika 90% 37% 9 000 000,00 zł 

(011) biomasa/biogaz 12% 
kotły na biomasę 10% 1% 14 000 000,00 zł 

biogazownie
97

 90% 11% 7 111 111,11 zł 

(012) pozostałe 
(woda) 

12% 
elektrownie 

wodne 
100% 12% 16 000 000,00 zł 

ważony koszt jednostkowy, uwzględniający energy–mix wynikający z WRPO (iloczyn * i **)   9 090 588,24 zł 

wartośd wskaźnika produktu z WRPO (Dodatkowa zdolnośd wytwarzania energii odnawialnej) 46 MW 

łączna wartośd projektów potrzebna do realizacji wskaźnika  418 167 058,82 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

Do analizy porównawczej wzięliśmy dwa instrumenty.  

 Pierwszym z nich jest dotacja o niewielkiej intensywności. Do osiągnięcia wartości projektów 

na wymaganym poziomie 418 mln zł, granicznym parametrem intensywności wsparcia 

(udziału dofinansowania EFRR w kosztach kwalifikowanych) jest 29%. Wyższy poziom 

dofinansowania spowoduje, że dostępnej alokacji EFRR nie uda się “wygenerowad” 

projektów o wartości pozwalającej na osiągnięcia przyjętego w WRPO wskaźnika produktu.  

                                                           
95

 Na podstawie doświadczeo WRPO udział kolektorów słonecznych w kategorii 010 oraz kotłów na biomasę w kategorii 011 
określono na poziomie 10% (do ewentualnej dyskusji). 
96

 Wartości na podstawie OSR do projektu Ustawy o OZE.  
97

 Łącznie MWe i MWt, przyjęto, że na 1 MWe przypada 1,25 MWt. 
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 Drugim instrumentem, który w tym kontekście można rozważad jest preferencyjna pożyczka 

udzielana na 50 lub 75% kosztów kwalifikowanych projektu (taki jest maksymalny poziom 

oferowany w programie priorytetowym Bocian, dotyczy to jednak tylko niektórych 

technologii98). Zakładamy ponadto koszty zarządzania na poziomie 10%, wkład pośrednika na 

poziomie 20% oraz stratowośd 5%. Nieco na wyrost przyjmujemy, że cała pula środków 

wykona co najmniej 2 obroty (czyli każde euro sfinansuje co najmniej 2 inwestycje). Przy tak 

ambitnych założeniach (szczególnie zakresie rewolwingu) jest szansa na realizację projektów 

o wartości ok. 355 mln zł, a więc istotnie poniżej tego, co jest wymagane do osiągnięcia 

wartości wskaźnika.  
Tabela 28. Porównanie dwóch alternatywnych opcji dla PI 4a 

instrument 
dotacja o niskiej 

intensywności wsparcia 
preferencyjne pożyczki 

alokacja EFRR € 34 170 000,00 € 34 170 000,00 

parametry 

instrumentu 

dotacja w wysokości 

maksymalnie 29% 

kosztów 

kwalifikowanych 

 pożyczka na max. 50-75% kosztów 
kwalifikowanych 

 koszty zarządzania – 10% 

 wkład pośrednika – 20% 

 stratowośd – 5% 

 obrót środków – 100-200% 

wartośd projektów 

zrealizowanych 

dzięki wsparciu 

instrumentu 

 418 mln zł 

 

pożyczka na: obrót 100% obrót 200%
99

 

50% kosztów 

kwalifikowanych 

273 mln zł 532 mln zł 

75% kosztów 

kwalifikowanych 

182 mln zł 355 mln zł 

 

realizacja wskaźnika 

produktu z RPO 
46 MW 

 

pożyczka na: obrót 100% obrót 200% 

50% kosztów 

kwalifikowanych 

20 MW 58 MW 

75% kosztów 

kwalifikowanych 

30 MW 39 MW 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę poziom wskaźnika określonego w WRPO, zastosowanie instrumentów finansowych 

może utrudnid osiągnięcie wyznaczonej w programie wartości docelowej – zakładając, że pożyczki 

byłyby udzielane na około 50-75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięd. Przewaga dotacji w tym 

                                                           
98

 Na przykład, pożyczka na budowę farm wiatrowych może byd maksymalnie na poziomie 30% kosztów kwalifikowanych. 
Można rozważyd udzielanie w ramach WRPO pożyczek na mniej niż 75% wydatków kwalifikowanych, orzy atrakcyjności dla 
inwestora porównywalnej z dotacją o niskiej intensywności.  
99

 Z uwzględnieniem stratowości 5%.  



Raport końcowy | 131 

 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

kontekście wynika z tego, że od samego początku możliwe jest wsparcie większej liczby projektów (z 

perspektywy beneficjenta atrakcyjne będzie wsparcie nawet w wys. 25-30% kosztów 

kwalifikowanych). W przypadku pożyczek, cześd środków zostałaby “zamrożona” w pierwszej grupie 

wspartych inwestycji, co najprawdopodobniej uniemożliwiłoby osiągniecie wartości docelowej 

wskaźnika w 2023 r. Wskaźnik produktu określony w WRPO (46 MW nowych mocy OZE) będzie 

osiągnięty jedynie przy założeniu udzielaniu pożyczek na maksymalne 50% kosztów kwalifikowanych 

oraz ok. 160% rewolwingu środków.100W pozostałych wariantach opisanych w powyższej tabeli 

wartośd docelowa miernika nie jest osiągana. Na obecnym etapie wariant dotacyjny wydaje się byd  

także bezpieczniejszym rozwiązaniem, z uwagi na szereg znaków zapytania dotyczących praktyki 

funkcjonowania systemu aukcyjnego przewidzianego w ustawie o OZE. Wraz ze stabilizacją otoczenia 

interwencji WRPO w tym obszarze, ewentualne zastosowanie instrumentu finansowego (w formie 

schematu pożyczkowego na inwestycje w instalacje elektroenergetyczne wykorzystujące OZE101) 

może jednak okazad się w przyszłości rozwiązaniem optymalnym.  

                                                           
100

 Co wydaje się mało prawdopodobne: inwestorzy będą ubiegali się pożyczki o stosunkowo długim okresie zapadalności.  Z 
drugiej strony, dzięki możliwości deponowania środków przez Menadżera Funduszy (względnie pośrednika finansowego), 
istnieje szansa na udzielenie pożyczek o wartości większej niż alokacja RPO już w ramach pierwszego obrotu. 
101

 Realizowane przez przedsiębiorstwa oraz JST (z zastrzeżeniem, że chodzi o instalacje objęte krajowym systemem 
wsparcia). Ewentualne rozważanie instrumentów finansowych powinno dotyczyd wyłącznie inwestycji, w ramach których 
powstają instalacje wytwarzające energię elektryczną. Dla sieci elektroenergetycznych rekomendujemy wyłącznie wsparcie 
dotacyjne.  
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7.6 PI 4c 

7.6.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Projekty dofinansowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c WRPO 2014-2020 powinny 

przyczynid się do zwiększonej efektywności energetycznej sektorów publicznego i mieszkaniowego. Na 

działania związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Programie przewidziano 91 mln euro alokacji EFRR, z 

czego około 2/3 (60 mln euro) powinno trafid do podmiotów publicznych. 

Tabela 29. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 4c. 

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywnośd energetyczna sektorów publicznego i 

mieszkaniowego 

Typy projektów: głęboka modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana 
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym modernizacja ich 
infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej, podłączanie budynków do 
sieci ciepłowniczej, czy instalowanie instalacji OZE 

Odbiorcy wsparcia:  spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki 
organizacyjne, 

 podmioty posiadające osobowośd prawną, w tym podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

 podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, 

 podmioty wdrażające instrumenty finansowe. 

Zakładana alokacja: 96 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Dodatnia wartośd bieżąca netto inwestycji, zagwarantowana 
obowiązkowymi audytami energetycznymi (zarówno w przypadku 
budynków użyteczności publicznej, jak i wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych) 

Co do zasady, właściwie wszystkie projekty w tym priorytecie inwestycyjnym powinny 

charakteryzowad się dodatnią wartością bieżącą netto. Każda z inwestycji musi zostad poprzedzona 

audytem energetycznym, w ramach którego określony zostanie zakres działao gwarantujący, że 

oszczędności osiągnięte dzięki przeprowadzonej termomodernizacji pokryją poniesione nakłady 

inwestycyjne. 
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7.6.2 Diagnoza problemu 

Do monitorowania celu szczegółowego w priorytecie inwestycyjnym 4c autorzy WRPO 2014-2020 

wybrali wskaźnik sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe. Interwencja Programu 

powinna przyczynid się do spadku wartości miernika z poziomu około 14,3 PJ w 2013 r. do 12 PJ w 

2023 r. Zmniejszenie ilości sprzedawanej energii cieplnej o ponad 16% jest celem bardzo ambitnym. 

Warto jednak zauważyd,  że na przestrzeni ostatnich lat w województwie wielkopolskim odnotowano 

jeden z największych w całej Polsce spadków zużycia energii cieplnej (przeznaczenie komunalno-

bytowe) w przeliczeniu na jednostkę kubatury. Obecnie, wartośd wskaźnika jest już niższa niż 

przeciętnie w kraju. Zmiana ta wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania na energię 

nowo oddawanych budynków, a także modernizacji energetycznej obiektów istniejących.  

Wykres 29. Zużycie energii cieplnej w przeliczeniu na jednostkę kubatury budynków  
mieszkalnych ogrzewanych centralnie (GJ/dam3) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W ramach oceny sytuacji wyjściowej warto przywoład najważniejsze wnioski z badao ankietowych 

opisanych we wcześniejszym rozdziale.  

 Z badania ankietowego spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS wynika, że jedną 

z głównych przyczyn braku inwestycji podnoszących efektywnośd energetyczną oraz 

związanych z budową instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii jest brak 

środków finansowych. Generalnie, niewystarczający dostęp do finansowania był przyczyną 

ograniczenia inwestycji w przypadku ponad 50% podmiotów. Ponadto, w przypadku prawie 

połowy budynków w dalszym ciągu istnieje potencjał do realizacji inwestycji 

termomodernizacyjnych. Wielkośd niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych w sektorze 

mieszkaniowym, które nie zostały zrealizowane z powodu braku dostępu do zewnętrznego 

finansowania, można ostrożnie szacowad na około 156 mln zł. Wskazuje to na występowanie 

zawodności rynków finansowych, co przekłada się na nieoptymalny poziom inwestycji 

związanych z modernizacją energetyczną budynków mieszkaniowych. Brak wystarczającego 
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dostępu beneficjentów z tego sektora do zewnętrznego finansowania jest czynnikiem, który 

może utrudnid osiąganie zakładanych celów WRPO 2014+ w zakresie efektywności 

energicznej. Analizując podaż potencjalnych projektów związanych z modernizacją 

energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych należy wziąd pod uwagę także 

potrzeby inwestycyjne JST w zakresie obiektów komunalnych i socjalnych.  

Wykres 30. Zużycie ciepła w podziale na budynki mieszkalne i sektor publiczny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Z badania ankietowego jednostek samorządu terytorialnego wynika, że zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz (co jest często powiązane 

z projektami termomodernizacyjnymi) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii należą do 

zadao, które przedstawiciele samorządów najczęściej wymieniają jako element swoich 

planów inwestycyjnych. W ramach tych planów około 1/3 planowanych projektów powinna - 

według deklaracji respondentów - przełożyd się na oszczędności lub przychody na poziomie 

co najmniej 75% kosztów inwestycji. Niemniej aż 80% badanych jednostek zakładała, że 

zamierza się w nadchodzących latach ubiegad o zewnętrzne finansowanie wskazanych 

w ankiecie projektów związanych z modernizacją energetyczną. Wskazuje to na 

występowanie zjawiska nieoptymalnych inwestycji i daje podstawę do wprowadzenia w tym 

obszarze instrumentu finansowego. Należy mied na uwadze także demarkację interwencji 

WRPO z programem krajowym, w którym przewidziano wsparcie wyłącznie dla budynków 

administracji rządowej.  

 Ponieważ inwestycje związane z zakupem i montażem instalacji wytwarzającej energię ze 

źródeł odnawialnych pokrywają się często z inwestycjami termomodernizacyjnymi, 

oszacowanie puli tych pierwszych korygujemy w dół o 30%.102 Dodatkowo trzeba również 

uwzględnid skłonnośd i potrzeby  jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

finansowania zewnętrznego. W oparciu o te parametry pochodzące z wyników ankiety JST 

potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej (z uwzględnieniem instalacji OZE) szacujemy na około 187 mln zł.  

                                                           
102

 Ponadto nie wszystkie deklarowane przez JST inwestycje w instalacje OZE muszą byd powiązane z budynkami 
użyteczności publicznej.  
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 Z uwagi na deklaratywny charakter kwoty podawanych przez beneficjentów,103 

rekomendujemy, aby na instrument finansowy (preferencyjne pożyczki) udostępnid środki 

pokrywające ją w około 70%, co przekłada się na kwotę około 131 mln zł. Sposób 

oszacowania przedstawiliśmy w poniższej tabeli.  

Tabela 30. Oszacowanie potrzeb inwestycyjnych JST w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności 
publicznej (z uwzględnienie instalacji OZE), które potencjalnie będą mogły zostad zaadresowane przy pomocy 

instrumentu finansowego  

zakres inwestycji 
suma planowanych 

wydatków JST 

udział JST 
zamierzających 

korzystad z 
finansowania 
zewnętrznego 

udział 
finansowania 

zewnętrznego w 
planowanych 

wydatkach 
inwestycyjnych 

korekta 
(instalacje OZE) 

łączne 
potrzeby 

inwestycyjne 
(w 

kontekście IF 
WRPO  
2014+) 

zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

budynków 
użyteczności 

publicznej 

238,23 mln zł 80% 59% n/d 112,5 mln zł 

instalacje OZE 183,76 mln zł 92% 63% -50% 75,5 mln zł 

łącznie 187,0 mln zł 

łącznie (po uwzględnieniu deklaratywnego charakteru potrzeb – 30%) 130,9 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI JST. 

7.6.3 Dotychczasowa interwencja 

W ramach funduszy strukturalnych UE wsparcie efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

było dotychczas dystrybuowane wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji. Beneficjenci  

z województwa wielkopolskiego byli mało aktywni w ubieganiu się o wsparcie w działaniu 9.3 PO IŚ - 

w regionie zrealizowano jedynie jeden projekt inwestycyjny (powiat pilski). Znacznie większa była 

skala interwencji w ramach WRPO 2007-2013 w działaniu 3.2 - wsparcie otrzymało ponad 70 

projektów polegających na modernizacji energetycznej budynków publicznych o łącznej wartości 

ponad 140 mln zł (udział dofinansowania ponad 80% kosztów kwalifikowanych). Działanie to nie było 

dotychczas szczegółowo analizowane w procesie ewaluacji WRPO. Na podstawie doświadczeo innych 

programów polskich (w tym PO IŚ)104 oraz analiz interwencji w innych krajach członkowskich105 

możne jednak przypuszczad, że tak duża intensywnośd wsparcia nie zawsze sprzyjała optymalizacji 

zakresu inwestycji.  

W ramach WRPO 2007-2013, w przeciwieostwie do kilku innych programów regionalnych, nie 

przewidziano wsparcia dla modernizacji energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego, 

działao tego typu nie dofinansowywano też w ramach PO IŚ. Finansowanie dla tego sektora 

                                                           
103

 W ankiecie nie weryfikowano np. audytów energetycznych poszczególnych inwestycji.  
104

Analiza i ocena możliwości zintegrowania działao w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii, w tym odpadów komunalnych i osadów ściekowych, PwC na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2013. 
105

Cost-effectivness of Cohesion Policy Investments in Energy Efficiency, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2012. 
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oferowane było jednak w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów zarządzanego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z wybranymi bankami komercyjnymi. Wsparcie 

publiczne polegało na możliwości uzyskania tzw. premii termomodernizacyjnej po osiągnięciu 

zakładanego efektu ekologicznego w wysokości do 16% kredytu zaciągniętego w banku (względnie do 

20% wartości całej inwestycji). Podmioty z województwa wielkopolskiego były stosunkowo aktywne 

w aplikowaniu o środki z FTiR - ich udział w premiach przyznanych w całej Polsce wynosił około 

9,8%.
106

 Można szacowad (na podstawie zagregowanych danych BGK), że łączna wartośd akcji 

kredytowej objętej premią termomodernizacyjną wyniosła w Wielkopolsce około 493 mln zł, czyli 

ponad 1 500 kredytów o przeciętnej wartości około 320 tys. zł.  

7.6.4 Proponowane instrumenty 

Na podstawie wyników opisanych powyżej analiz rekomendujemy następujące podejście do 

instrumentów finansowych w priorytecie inwestycyjnym 4c.  

 w zakresie modernizacji energetyczna budynków użyteczności publicznych – preferencyjne 

pożyczki (około 40,2 mln euro łącznie z kosztami zarządzania) oraz schemat dotacyjny 

(pozostała częśd alokacji dla projektów o szczególnie dużym wkładzie w cel szczegółowy 

priorytetu, dla których wskazane jest wytworzenie dodatkowej zachęty); 

 modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - preferencyjne 

pożyczki, na które proponujemy przeznaczyd około 35 mln euro łącznie z kosztami 

zarządzania (opcjonalnie - schemat dotacyjny dla inwestycji o szczególnie dużym wkładzie w 

cel szczegółowy priorytetu).  

W ujęciu ogólnym, interwencję WRPO 2014+ w zakresie modernizacji energetycznej (zarówno 

sektora mieszkaniowego jak i budynków użyteczności publicznej) rekomendujemy oprzed na 

instrumencie pożyczkowym. Podsumowując argumentację przywołaną w we wcześniejszych 

sekcjach, za wyborem takiego wariantu przemawiają następujące argumenty, przekładające się na 

wysoką wartośd dodaną proponowanego instrumentu. 

 Racjonalnośd inwestycji powinna byd zagwarantowana dzięki obowiązkowym audytom 

energetycznym. Potencjalni beneficjenci, mając w perspektywie koniecznośd zwrotu całości 

zaciągniętej pożyczki, określą zakres prac w sposób zapewniający maksymalizację 

oszczędności/dodatkowych w wyniku realizacji inwestycji. Pozwoli to na wsparcie wyłącznie 

przedsięwzięd uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia, co będzie wyjściem 

naprzeciw wskazanym zawodnościom rynku, w tym nieoptymalnemu poziomowi inwestycji 

termomodernizacyjnych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w jednostkach 

samorządu terytorialnego.  

 Wartością dodaną proponowanego instrumentu jest również rewolwing środków, co 

docelowo pozwoli na sfinansowanie większej liczby inwestycji, także po zakooczeniu realizacji 
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Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego, 2015. 
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WRPO 2014+,107 oraz zaangażowanie dodatkowych zasobów w postaci krajowego 

współfinansowania. 

 Proponowane instrumenty finansowe w wymierny sposób przyczynią się do osiągnięcia 

celów określonych w WRPO.  

Tabela 31. Instrument finansowy w ramach PI 4c – preferencyjne pożyczki  (sektor mieszkaniowy) 

PI: 4c preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające 
efektywnośd energetyczną w budownictwie mieszkaniowym 

Cel instrumentu:  efekt zachęty, redukcja (uzupełnienie) luki rentowności 

Od:  100 tys. zł  Do:  10 mln. zł  na:  max. 15-20 lat  

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki:  do 89 

Przeciętna pożyczka:  1 500 000 zł 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 32,2 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 2,8 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 35,0 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 5,68 mln euro – 15 proc. 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 0 – 15 proc
108

. 

Dźwignia* (proc.): 17,6 proc.  

Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- dotacja 50 proc.  

 

1,2 (z rewolwingiem 2,7) 

2,0 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, jednostki samorządu 
terytorialnego (w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego) 

Warunki finansowania: preferencyjne 

 

  

                                                           
107

 Patrz tabele poniżej.  
108

 Obliczenia w tabeli przy założeniu, że wkład odbiorcy ostatecznego wynosi 0%. W rzeczywistości wartośd ta będzie nieco 
większa, jeśli występowad będzie pomoc publiczna.  
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Tabela 32. Instrument finansowy w ramach PI 4c – preferencyjne pożyczki  (budynki użyteczności publicznej) 

PI: 4c preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające 
efektywnośd energetyczną w budynkach użyteczności publicznej 

Cel instrumentu:  efekt zachęty, redukcja (uzupełnienie) luki rentowności 

Od:  100 tys. zł  Do:  10 mln. zł  na:  max. 15-20 lat  

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki:  do 154 

Przecięta pożyczka:  1 000 000 zł 

Alokacja RPO (mln euro) bez kosztów zarządzania: 37,4 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 3,2 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 40,2 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 6,5 mln euro – 15 proc. 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 0  proc. 

Dźwignia* (proc.): 17,6 proc.  

Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- dotacja 50 proc.  

 

1,2 (z rewolwingiem 2,7) 

2,0 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne; podmioty 
posiadające osobowośd prawną, w tym podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 

Warunki finansowania: preferencyjne 

7.6.5 Wkład proponowanych instrumentów finansowych w ramach PI 4c 
do wskaźników WRPO 2014+ 

Tabela 33. Wkład IF do wskaźników WRPO 2014+ 

PI  4c 

proponowany 
instrument/ 
instrumenty 

 pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych 

 pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej 

 

wskaźnik rezultatu cel szczegółowy Zwiększona efektywnośd energetyczna sektorów publicznego i 

mieszkaniowego 

wskaźnik rezultatu Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem (GJ, 

dane GUS) 

oczekiwana zmiana 

wartości wskaźnika 

m.in. w wyniku 

realizacji WRPO 

Spadek łącznej rocznej sprzedaży energii cieplnej na cele 

komunalno-bytowe ogółem z poziomu 14,3 PJ w 2013 r. do 12,0 PJ 

w 2023 r. (spadek rocznej sprzedaży o 2,3 PJ w roku docelowym) 

wkład instrumentów 

finansowych w WRPO 

Proponowane w niniejszym raporcie instrumenty finansowe będą 

miały istotny wkład w oczekiwany spadek wskaźnika rezultatu. Cel 
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określony w WRPO oznacza, że sprzedaż energii na cele komunalno-

bytowe w woj. wielkopolskim powinna zmniejszyd się (w ujęciu 

rocznym w roku docelowym 2023) o około 2,3 PJ. Dzięki 

proponowanym instrumentom finansowym możliwa będzie 

realizacja projektów podnoszących efektywnośd energetyczną 

budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkaniowych,  które bezpośrednio przełożą się na realizację celu 

szczegółowego.  

wskaźniki 
produktu 

 

wskaźnik WRPO 

wartośd 

docelowa 

WRPO (2023 r.) 

szacunkowy 

wkład IF 

WRPO 

(2023 r.) 

szacunkowy 

wkład IF 

WRPO (%) 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych (MWh/rok) 
155 369 

wkład pozytywny, do 

weryfikacji w procesie 

ewaluacji WRPO 2014+ 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (tony e. CO2/rok) 
61 140 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

(szt.) 
264 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii (szt.) 
610 
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7.7 PI 4e 

7.7.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Priorytet inwestycyjny 4e ma służyd promowaniu strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działao adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu 

Tabela 34. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 4e 

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego  

Typy projektów: Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz 
budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, budowa i 
przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego 
w centrach miast, projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające 
integrację z transportem indywidualnym, drogi dla rowerów łączące miasta 
i ich obszary funkcjonalne, budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych; montaż efektywnego energetycznie 
oświetlenia ulicznego, działania informacyjno-promocyjne. 

Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy, osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty wykonujące usługi 
publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego, 
organizacje poza-rządowe, paostwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne, w tym paostwowe jednostki budżetowe, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej nie sklasyfikowane w pkt. 1,2,3, podmioty działające 
na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty 

wdrażające instrumenty finansowe. 

Zakładana alokacja: 222,3 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Zastosowanie instrumentów finansowych należy rozważyd dla projektów 
polegających na zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu 
publicznego, a także teoretyczne dla działao związanych z montażem 
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego. Ostatecznie jednak dla 
obu typów projektów nie rekomendujemy zastosowania instrumentów 
finansowych. 

7.7.2 Diagnoza problemu 

Zdaniem autorów niniejszego raportu, w ramach WRPO 2014+ można rozważad zastosowanie 

instrumentów finansowych w przypadku przedsięwzięd związanych z zakupem niskoemisyjnego 

taboru dla transportu publicznego. W przypadku oświetlenia ulicznego jest to też teoretycznie 

możliwe, ale znacznie bardziej złożone, biorąc pod uwagę problemy, związane z własnością 

infrastruktury. 

Obowiązek działao prowadzących do mniejszego zużycia energii, w tym na przykład wymiany taboru 

na bardziej energooszczędny, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne 
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ustawa o efektywności energetycznej109, a w ramach WPRO, zgodnie ze wskazaniami Komisji 

Europejskiej, będzie można przede wszystkim zakupywad tabor o wysokich właściwościach pro 

środowiskowych: „Zakupiony tabor autobusowy działa na alternatywnych systemach napędowych 

(elektrycznych, hybrydowych, biopaliwach, autobusów napędzanych wodorem, itp.). Tabor 

autobusowy spełnia najwyższe standardy emisji spalin określone w dokumentacji konkursowej lub 

UWRPO”. Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej ma ostatecznie wynosid 30. 

Jak się wydaje, jednostki samorządu terytorialnego, a także firmy transportowe (które w zasadzie 

mają gwarancję stałego popytu na swoje usługi, dodatkowo ich bieżąca działalnośd jest 

dofinansowywana przez samorządy) nie napotykają na większe problemy w finansowaniu dłużnym 

zakupów taboru. Przeważnie (z wyjątkiem bardzo nielicznych samorządów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej) są one dośd wiarygodnym kredytobiorcą. Jedyną istotną, ale niebagatelną, 

przewagą instrumentów bezzwrotnych wobec instrumentów zwrotnych wydaje się byd ich znacznie 

większy efekt zachęty, powodujący ewentualne przyśpieszenie zmian taboru. Co do zasady, w 

istniejącej sytuacji, instrumenty bezzwrotne, szczególnie o niskiej intensywności wsparcia (10-25%) 

wydają się byd łatwiejsze do zastosowania i mogą przynieśd szybsze efekty 

7.7.3 Dotychczasowa interwencja 

Wsparcie bezzwrotne na modernizacją oświetlenie ulicznego można było uzyskad w ramach 

wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków 

krajowych Programu „Sowa”. Program zakładała dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia i w formie pożyczki do 55% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia. Finansowanie mogło dotyczyd modernizacji oświetlenia ulicznego, montażu 

urządzeo do inteligentnego sterowania oświetlenie oraz montażu sterowalnych układów redukcji 

mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Z programu z województwa wielkopolskiego skorzystało 

miasto Poznao na projekt„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu"(dotacja 1,7 miliona 

złotych, bez elementu pożyczkowego) i miasto Konin na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w mieście Koninie na energooszczędne”(dotacja 1,7 miliona złotych i 2,1 miliona złotych pożyczki). 

Wsparcie bezzwrotne na zakup taboru było zapewniane z poziomu krajowego na przykład w ramach 

programu „Gazela”, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program ten dysponował budżetem w wysokości 80 mln zł na lata 2014-2015. Alokacja została w 

całości wykorzystana w niedawno rozstrzygniętym konkursie na zakup nowych autobusów 

hybrydowych, zasilanych gazem CNG. W I konkursie dofinansowanie otrzymały 2 projekty: zakup 10 

ekologicznych autobusów hybrydowych zasilanych CNG (miasto Gdynia) oraz zakup 40  ekologicznych 

autobusów hybrydowych zasilanych CNG (miasto Częstochowa). Z województwa wielkopolskiego 

został złożony jeden wniosek na zakup 8 nowoczesnych ekologicznych autobusów wraz z budową 

stacji CNG oraz wdrożeniem systemu zarządzania transportem miejskim w Kaliszu. 

                                                           
109

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 
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Niektóre samorządy finansowały tego typu inwestycje kredytami udzielanymi przez międzynarodowe 

banki rozwoju – przykładowo Miasto Szczecin korzystało z kredytu udzielonego przez Europejski Bank 

Inwestycyjny, a Miasto Lublin z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy. 

Wsparcie na zakup taboru transportu miejskiego jest planowane ze środków PO IiŚ na lata 2014-2020 

w ramach osi priorytetowejVI ”Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”– 

przewiduje się możliwośd dofinansowania projektów, miast wojewódzkich i ich obszarów 

funkcjonalnych, posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W przypadku 

województwa wielkopolskiego mowa o ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania110. W 

miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi 

transportu zbiorowego, w pierwszym rzędzie poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową. 

Natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu 

miejskiego spełniające normę co najmniej EURO 6. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup 

pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, 

napędzanych wodorem itp.).Docelowy wskaźnik w ramach PO IiŚ to (na poziomie całego kraju) 298  

zakupionych lubzmodernizowanych jednostek taborupasażerskiegow publicznym transporcie 

zbiorowymkomunikacji miejskiej.  

Finansowanie zakupu i modernizacji taboru transportu zbiorowego miało też miejsce w okresie 

programowania 2007-2013. W województwie wielkopolskim ze środków WRPO 2007-2013 oraz 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wsparciebezzwrotne uzyskało aż 18 projektów 

na łączną kwotę 601,5 miliona złotych111. 

7.7.4 Proponowane instrumenty 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 4e nie rekomendujemy zastosowania instrumentów 

finansowych do projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego. Z dostępnych analiz112  

wynika, że wprawdzie charakteryzują się one dodatnią (ekonomiczną) wartośd bieżącą netto, 

szczególnie w sytuacji, gdy polegają na wymianie lamp rtęciowych. Poważną barierą w wykorzystaniu 

w projektach tego typu instrumentów finansowych jest jednak problem własności infrastruktury, 

która (w przeważającej części) należy do przedsiębiorstw energetycznych.113 Chod ewentualne 

korzyści z inwestycji (znacznie mniejsze zużycie energii) dotyczą przede wszystkim jednostek 

samorządu terytorialnego, to konieczne jest uwzględnienie przepisów o pomocy publicznej. Ponadto 

problemem są również bodźce przedsiębiorstw energetycznych, które nie muszą byd wcale 

zainteresowane redukcją zapotrzebowania na energię elektryczną u ostatecznych odbiorców. Z 

dostępnych informacji wynika ponadto, że potencjalna podaż projektów charakteryzujących się 

                                                           
110

 Miasto Poznao, powiat poznaoski, miasta i gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboo , Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne. 
111

Źródło: baza danych projektów sfinansowanych ze środków funduszy europejskich okresu 2007-2013, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, stan na 31 grudnia 2014,

 

112
 2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości, Instytut Badao Strukturalnych oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju, 

Warszawa 2013. 
113

 Analiza korzyści i ograniczeo przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów 
inwestycyjnych w zakresie energetyki, Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012 
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największym oczekiwanym zwrotem jest stosunkowo niewielka, przez co stworzenie oddzielnego 

instrumentu finansowego dla inwestycji związanych z oświetleniem zewnętrznym wiązałoby się z 

nieproporcjonalnie dużymi kosztami transakcyjnymi 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 4e. na zakup taboru transportu publicznego również nie 

proponujemy zastosowania instrumentów finansowych, z następujących powodów: 

 co do zasady, jednostki samorządu terytorialnego nie mają większych kłopotów z 

pozyskaniem finansowania komercyjnego, naturalnie z wyjątkiem jednostek o wysokim 

zadłużeniu / kosztach obsługi długu (wówczas jednak ograniczenia dotyczą wszelkiego 

finansowania dłużnego). Dodatkowo, średnie oprocentowanie kredytów udzielanych dla 

sektora jst z całą pewnością utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Stąd też z całą 

pewnością jednostki samorządu terytorialnego nie znajdują się w luce finansowej. 

 uruchamianie specjalnego instrumentu finansowego dla dośd niewielkiej liczby  projektów 

(zakładamy, że liczba takich projektów przy zakupie 30 jednostek taboru wynosiłaby od 4 do 

10) wydaje się byd dyskusyjne, z całą pewnością koszty związane z jego przygotowaniem od 

strony formalnej i merytorycznej przewyższyłyby naszym zdaniem korzyści, 

 wątpliwa wydaje się koniecznośd wyboru pośrednika finansowego specjalnie dla jednego 

priorytetu inwestycyjnego (chod teoretycznie rzec biorąc można by taki wybór dokonad dla 

więcej, niż jednego priorytetu inwestycyjnego); dodatkowo musiałaby to byd raczej instytucja 

bankowa, ze względu na wielkośd finansowania (kilka lub kilkanaście milionów złotych dla 

pojedynczej transakcji) i wymaganą dokładną ocenę kondycji finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego lub przedsiębiorstwa transportowego, a także ryzyko związane z udzielaniem 

finansowania, 

Zasadniczy argument przeciwko zastosowaniu instrumentów finansowych w ramach tego priorytetu 

dotyczy zablokowania bardzo znacznych środków finansowych w celu udzielenia wspomnianych 

kredytów lub pożyczek i to na dłuższy okres. W przypadku bowiem oferowania instrumentów 

finansowych ze środków RPO znaczną częśd kredytu musiałyby stanowid środki publiczne. 

Tymczasem, jak wspominaliśmy wyżej, JST nie mają co do zasady większych problemów w 

pozyskiwaniu komercyjnego finansowania zwrotnego. W związku z tym, zamiast „blokowania” 

środkóww ramach instrumentu finansowego na zakup taboru,środki te można naszym zdaniem 

przeznaczyd na dowolne cele w ramach tego PI w formie dotacji o niskiej intensywności. 

W tej sytuacji warto rozważyd zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) lub rozwiązao 

łączących instrumenty finansowe z finansowaniem bezzwrotnym w celu wsparcia zakupu taboru 

transportu publicznego. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu dotacji sugerowalibyśmy 

raczej zastosowanie niezbyt wysokiej intensywności wsparcia, aby alokowane środki mogły posłużyd 

wielu jednostkom samorządowym. W przypadku zastosowania instrumentów łączących cechy 

finansowania zwrotnego i bezzwrotnego (które w tym przypadku wydają nam się jak najbardziej 

odpowiednie) możliwe byłoby zastosowanie subsydiowania odsetek od kredytu 

komercyjnego114(wówczas takie rozwiązanie wraz z odpowiednimi założeniami musiałoby zostad 

przewidziane na etapie przetargu przez właściwą JST), bądź też opcji polegającej na spłacie części 

                                                           
114

Naturalnie w tych rozważaniach chodzi wyłącznie o kredyty komercyjne, udzielane ze środków prywatnych. 
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kredytukomercyjnego  za pomocą dotacji (takie rozwiązanie w tym przypadku wydaje nam się mniej 

zasadne i w zasadzie jest bardziej skomplikowaną formą typowej dotacji). 

Jeżeli chodzi o subsydiowanie odsetek, to zaletą tego instrumentu jest wysoki efekt mnożnikowy i 

brak konkurencji z ofertą kredytów komercyjnych, wadą jest stosunkowo wysoka złożonośd i 

koniecznośd znalezienia banku (banków), który będzie udzielał tego typu kredytów z uwzględnieniem 

zgody na mechanizm subsydiowania odsetek. 

W przypadku zastosowania instrumentów bezzwrotnych proponujemy zastosowanie dotacji o 

stosunkowo niskiej intensywności. Ostatecznie ten mechanizm wydaje się byd relatywnie najprostszy, 

z kolei koszt subsydiowania odsetek w porównaniu do niego silnie zależy od poziomu 

subsydiowanego oprocentowania. Przykładowo, dotacja na zakup taboru o koszcie kwalifikowanym 

5 milionów złotych to kwota (przy wspomnianej intensywności) od 500 tysięcy do 1,25 miliona 

złotych. Subsydiowanie odsetek 10 letniego kredytu tak, aby był on nieoprocentowany, przy 

założonym oprocentowaniu komercyjnym na poziomie 4,5% rocznie, to koszt 1,34 miliona złotych115, 

zaś w przypadku subsydiowanego oprocentowania na poziomie 1% koszt spada do 1,04 miliona 

złotych. Z kolei kredyt udzielony ze środków europejskich powoduje (przy braku udziału własnego) 

„zablokowanie”, stopniowo „uwalnianej” dzięki spłatom, kwoty 5 milionów złotych. 

7.8 PI 6a 

Projekty dofinansowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 6a mają prowadzid do zwiększonego 

udziału odpadów zebranych selektywnie. W tym celu autorzy WRPO 2014-2020 przewidzieli wsparcie 

dla infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, infrastruktury do recyklingu, 

sortowania i kompostowania oraz infrastruktury do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

Wśród tych inwestycji pewien potencjał (przynajmniej w ujęciu teoretyczny,) do zastosowania 

instrumentów finansowych mają punkty selektywnej zbiórki opadów komunalnych (PSZOK) oraz 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, operatorzy PSZOK mogą uwzględnid poniesione nakłady 

inwestycyjne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie, przedsiębiorca 

zarządzający RIPOK ma prawo wziąd pod uwagę koszty inwestycji przy określaniu poziomu opłaty za 

odzysk i unieszkodliwienie odpadów. Na podstawie dostępnych materiałów i analizy funkcjonowania 

w Polsce systemów gospodarki odpadami116 wydaje się jednak, że opłacalnośd inwestycji w tym 

obszarze może budzid wątpliwości. Dlatego też nie rekomendujemy stosowania w tym priorytecie 

instrumentów finansowych.  

  

                                                           
115

 Obliczenia własne, dla uproszczenia nie uwzględniono zmian wartości pieniądza w czasie, realnie zatem koszt 
subsydiowania odsetek byłby nieco niższy, niż wyliczony. Wyliczenia przy założeniu 2-letniej karencji w spłacie rat 
kapitałowych i przyjęciu równych rat kapitałowych.  
116

 Ograniczenie w finansowaniu instalacji odpadowych, Ziemski & Partners, 2012 
(http://ziemski.com.pl/pl/publikacje/ograniczenia-w-finansowaniu-instalacji-odpadowych.html) 
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Tabela 35 Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 6a. 

Cel szczegółowy: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie 

Typy projektów:  infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: 
szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz 
pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją 
lokalnej społeczności objętej projektem; 

 infrastrukturę do recyklingu, sortowania i kompostowania’ 

 infrastrukturę do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych 

Odbiorcy wsparcia:  przedsiębiorcy, 

 osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, 

 paostwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym 
paostwowe jednostki budżetowe, 

 podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-
prywatnym, 

 podmioty wdrażające instrumenty finansowe. 

Zakładana alokacja: 25 200 000 € 

Uzasadnienie dla IF: Brak uzasadnienia dla IF 

7.9 PI 8iii 

7.9.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Interwencja prowadzona w ramach priorytetu ukierunkowana jest de facto na finansowanie 

specyficznej aktywnej polityki rynku pracy – wspierania podejmowania działalności gospodarczej 

przez osoby bezrobotne i bierne. Celem nadrzędnym jest zmiana sytuacji na rynku pracy, dodatkowo 

można liczyd na to, że stymulacja powstawania nowych przedsiębiorstw przyczyni się do ogólnego 

rozwoju gospodarczego. Jednocześnie interwencja ma byd w znacznym stopniu ukierunkowana na 

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (niemniej, w wypadku instrumentów finansowych, 

wsparcie miałoby byd udzielane niezależnie od tego, czy odbiorca znajduje się w ww. grupie czy nie). 

W RPO zaledwie 10 proc. (z 37 mln euro) przewidziano na pożyczkowe instrumenty finansowe. 

Tabela 36. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 8iii. 

Cel szczegółowy: Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw 

Typy projektów: finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej 

Odbiorcy wsparcia: bezrobotni i bierni zawodowo 

Zakładana alokacja: 37 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Brak uzasadnienia dla IF. 
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7.9.2 Diagnoza problemu 

Bezrobocie w województwie wielkopolskim należy do najniższych w kraju, zatrudnienie do 

najwyższych, jednym z najwyższych jest także wskaźnik liczby osób prowadzących działalnośd 

gospodarczą na 1000 mieszkaoców. W ciągu ostatniej dekady w województwie dokonała się istotna 

zmiana zarówno pod względem zatrudnienia, jak i odsetka prowadzących działalnośd gospodarczą – 

przy w skali kraju wysokich wartościach wyjściowych w 2013 r. oba wskaźniki plasowały się na 

wysokim miejscu. 

Finansowanie rozpoczynania działalności gospodarczej jest uznaną i skuteczną metodą wsparcia osób 

pozostających bez pracy, niemniej polityka taka najlepsze rezultaty odnosi tylko wobec części 

odbiorców i ma niewielki potencjał do masowego stosowania. Z tego też względu wsparcie za 

pomocą instrumentów pożyczkowych (a nie dotacyjnych) ogólnie rzecz biorąc jest wskazane, 

ponieważ ułatwia kierowanie wsparcia do osób, które faktycznie chcą rozwinąd własny biznes, nie 

boją się związanego z tym ryzyka i posiadają koncepcję prowadzenia działalności.  

Wykres 31. Zmiana wskaźnika zatrudnienia wg BAEL (oś pionowa) i liczba osób prowadzących działalnośd gospodarczą na 
1000 mieszkaoców (oś pozioma) między 2003 a 2013 r. 

 

Ponieważ we wszystkich województwach zatrudnienie między 2003 a 2013 wzrosło, niższy koniec linii zawsze 
oznacza 2003 r., a wyższy 2013. 

Źródło: BDL GUS.  

 

7.9.3 Dotychczasowa interwencja 

Wspieranie osób bezrobotnych w podejmowaniu działalności gospodarczej jest dośd często 

wykorzystywanym instrumentem w ramach działao prowadzonych przez urzędy pracy. Wsparcie ma 
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charakter dotacyjny i udzielany jest w stosunkowo niewielkich kwotach, wynoszących kilkanaście 

tysięcy złotych. Większe środki można uzyskad w ramach dwóch programów pożyczkowych 

prowadzonych na terenie województwa ze środków PO KL w ramach Działania 6.2. Łącznie w obu 

projektach alokacja wyniosła niecałe 15 mln zł, a obok planowanych 343 pożyczek prowadzone jest 

wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalnośd. 

Od listopada 2014 r. funkcjonuje ogólnokrajowy program „Wsparcie w starcie” skierowany do 

studentów, absolwentów i zarejestrowanych bezrobotnych, z którego na niezwykle atrakcyjnych 

warunkach można pozyskad pożyczkę na blisko 80 tys. zł. 

7.9.4 Proponowane instrumenty 

W WRPO 2014+ zaproponowano jedynie 3,7 mln euro na pożyczki dla osób rozpoczynających 

działalnośd gospodarczą, co pozwoli na objęcie wsparciem pożyczkowym ok. 260 osób (wg wskaźnika 

produktu). Jest to nieduża liczba w odniesieniu do teoretycznego potencjału województwa – co roku 

ok. 30 tys. osób w województwie podejmuje działalnośd gospodarczą, a na koniec lutego 2015 r. 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wyniosła 124 tys. osób. Uważamy jednak, że 

celowe jest rozważenie całkowitej rezygnacji z instrumentów finansowych w omawianym PI ze 

względu na: 

 koniecznośd kierowania większości (80 proc.) środków na grupy osób niepracujących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, które w stosunkowo niewielkim stopniu mogą byd 

odbiorcami wsparcia w formie IF; 

 silną konkurencję wsparcia dotacyjnego (działania finansowane z Funduszu Pracy i dotacyjnej 

części działania 8iii) i pożyczkowego (program „Wsparcie w starcie” oraz niektóre 

instrumenty 3c) ograniczad będą popyt na pożyczki w ramach PI 8iii – koncentracja na 

dotacjach (kierowanych tylko do niepracujących i głównie znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy) umożliwi demarkację między tymi typami wsparcia; 

 ograniczenie odbiorców wyłącznie do osób bezrobotnych i pozostających bez pracy w wieku 

powyżej 29 lat – ogranicza to sens działania jako narzędzia rozwoju regionalnego i zamienia 

je zasadniczo w instrument rynku pracy, przy bardzo ograniczonej puli potencjalnych 

odbiorców. 

Niewykluczone, że zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz politykach niezależnych od działao 

Województwa Wielkopolskiego w przyszłości spowodują, że rozważenie instrumentu finansowego 

będzie zasadne, jednak obecnie wskazana wydaje się rezygnacja z tej formy wsparcia.   
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7.10 PI 9b 

7.10.1 Cel i zakres interwencji wg RPO 

Priorytet inwestycyjny 9b ma służyd wspieraniu rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Poniżej przedstawiamy tabelę opisującą 

podstawowe założenia PI 9b w ramach WRPO 2014. 

Tabela 37. Podsumowanie założeo RPO w ramach PI 9b 

Cel szczegółowy: Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych  

Typy projektów: Projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji 
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, 
dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i 
poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, 
przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach 
zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji 
społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, 
działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych 
problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w 
zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na 
rewitalizowanym terenie i ich połączeo z siecią dróg publicznych (jedynie 
wówczas, gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów 
funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji). 

Odbiorcy wsparcia: Przedsiębiorcy, osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1, paostwowe i 
samorządowe jednostki organizacyjne, w tym paostwowe jednostki bu-
dżetowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie sklasyfikowane w 
pkt. 1,2,3, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające na 
podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty 
wdrażające instrumenty finansowe. 

Zakładana alokacja: 80 mln euro 

Uzasadnienie dla IF: Instrumenty finansowe można rozważad dla wybranych rodzajów 
inwestycji, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wdrażania 
Inicjatywy JESSSICA. Zastosowanie instrumentów finansowych należy w 
szczególności rozważad dla działao inwestycyjnych na terenach 
rewitalizowanych, realizowanych przez przedsiębiorców, a także dla 
wybranych działao inwestycyjnych realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. W ramach PI 9b, zgodnie z dalszą analizą, 
rekomendujemy zastosowanie instrumentów finansowych. 

 



Raport końcowy | 149 

 

 

   

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

7.10.2 Diagnoza problemu 

Potrzeby inwestycyjne sektora jst117 omówiliśmy we wcześniejszym rozdziale 6.3.Częśd ze 

wskazywanych przez badanych ważnych obszarów potencjalnych inwestycji może byd wspierana w 

ramach omawianego priorytetu (na przykład zwiększanie efektywności energetycznej budynków, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Sama rewitalizacja była wskazywana jako ważny 

kierunek inwestycji przez nieco mniej, niż 40% badanych samorządów. Średni poziom planowanych 

wydatków inwestycyjnych w sferze rewitalizacji wynosił ok. 4 milionów złotych. Łącznie, jak 

wskazaliśmy wcześniej, planowane przez jst inwestycje w sferze rewitalizacji sięgają 356 milionów 

złotych, zaś planowany poziom wykorzystania finansowania zewnętrznego wynosi niecałe 200 

milionów złotych. Naturalnie, w sytuacji dostępności finansowania bezzwrotnego i zwrotnego 

preferowane będą dotacje, stąd też trudno jest ocenid skalę udziału finansowania zwrotnego w 

planowanym wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 

Naturalnie, wsparcie w ramach PI 9b powinno byd i będzie skierowane także do sektora 

przedsiębiorstw, w tym jednak przypadku bardzo trudno byłoby wydzielid firmy zainteresowane 

inwestycjami w tej sferze. 

Przeciętnie, na poziomie zbliżonym do średniej ogólnopolskiej lokuje się średni wiek budynków, w 

których znajdują się zamieszkane mieszkania – poniżej prezentujemy dane ogólnopolskie oraz dla 

województwa wielkopolskiego i jego ościennych województw. 

Tabela 38 – zamieszkane mieszkania według okresu budowy budynku 

Województwo przed 
1918 

1918 - 
1944 

1945 - 
1970 

1971 - 
1978 

1979 - 
1988 

1989 - 
2002 

2003 - 
2007 

2008 - 
2011  

Udział 
mieszkao w 
budynkach 
sprzed 1945 

roku 

Polska 9% 12% 25% 17% 18% 12% 5% 3% 21% 

Wielkopolskie 13% 10% 22% 15% 18% 13% 5% 4% 23% 

 Łódzkie 9% 10% 28% 19% 18% 10% 3% 2% 19% 

Lubuskie 16% 22% 14% 13% 16% 10% 4% 3% 38% 

Zachodniopomorskie 11% 21% 16% 15% 17% 12% 4% 3% 32% 

Dolnośląskie 23% 19% 14% 13% 14% 10% 4% 4% 42% 

Opolskie 15% 22% 22% 15% 15% 7% 2% 2% 37% 

Kujawsko-pomorskie 14% 9% 23% 17% 18% 13% 4% 3% 23% 

Pomorskie 10% 12% 22% 16% 15% 13% 6% 5% 22% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny 2011 

Bardzo istotną kwestią są też prawne uregulowania zagadnieo, związanych z rewitalizacją, niezależnie 

od jej finansowania ze środków europejskich. W początkach marca 2015 roku Rada Ministrów 
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Naturalnie, wsparcie w ramach PI 9b powinno byd skierowane także do sektora przedsiębiorstw, w tym jednak przypadku 
bardzo trudno byłoby wydzielid firmy zainteresowane inwestycjami w tej sferze.
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przyjęła założenia do projektu ustawy o rewitalizacji118.Założenia projektowanej ustawy119 

przewidują, że aspekty społecznerewitalizacji będą tymi, które są kluczowe i nadrzędne dla 

wszystkich projektowanychrozwiązao. Duże znaczenie przypisuje się także powiązaniu działao 

rewitalizacyjnych ze wspieraniem sektora ekonomii społecznej, między innymi w projekcie 

przewiduje się zmiany w obszarze zamówieo publicznych tak, abydo wysokości tzw. progów unijnych, 

instytucje publiczne mogłyzlecad spółdzielniom socjalnym, działającym na danym obszarze, 

wykonywanie działao,wynikających z gminnego programu rewitalizacji, bez przeprowadzania 

postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego.Wskazuje to generalnie na rosnącą rolę działao 

rewitalizacyjnych i rolę ścisłego powiązania inwestycji z projektami stricte społecznymi. 

Prawne uregulowanie rewitalizacji (do czego jednak jeszcze daleko, szczególnie biorąc pod uwagę 

zbliżające się wybory parlamentarne) z całą pewnością powinno pomóc w odpowiednim planowaniu i 

realizacji projektów rewitalizacyjnych. 

Warto też wskazad, że banki niezbyt chętnie podchodzą do udzielania jednostkom samorządu 

terytorialnego kredytów na działania rewitalizacyjne, ze względu na brak ich jasnego przełożenia na 

wzrost dochodów lub osiąganie znaczących oszczędności budżetowych (a przynajmniej znaczną 

niepewnośd tego typu efektów i ich odsunięcie w czasie). Z kolei w przypadku inwestycji 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa (inwestorów prywatnych) ich prowadzenie na terenach 

wymagających rewitalizacji jest obciążone ponadprzeciętnym ryzykiem, co jest ważne zarówno z 

punktu widzenia samego przedsiębiorcy, jak i banku kredytującego. Dochodowośd obu rodzajów 

przedsięwzięd może byd bardzo niska, wskutek czego znajdują się one w tzw. luce rentowności. W 

rezultacie brak odpowiedniego wsparcia publicznego może prowadzid do zmniejszonego, 

nieoptymalnego poziomu inwestycji. 

7.10.3 Dotychczasowa interwencja 

Dotychczasowa interwencja w sferze zbliżonej do obszaru problemowego w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 9b była dotąd realizowana przede wszystkim w ramach wcześniej opisanej Inicjatywy 

JESSICA. Podstawowe rezultaty liczbowe wdrażania Inicjatywy opisaliśmy już wcześniej, w rozdziale 

poświęconym opisowi skali i rodzajowi instrumentów inżynierii finansowej, wdrażanych w ramach 

Inicjatywy JESSICA i Inicjatywy JEREMIE. 

Na użytek niniejszego opracowania dokonaliśmy jednak, na podstawie danych przekazanych przez 

FROM, analizy założonego efektu społecznego w ramach poszczególnych projektów. Wyniki tej 

analizy przedstawia poniższa tabela. 
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https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-rewitalizacji.html 
119

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej „Założenia ustawy o rewitalizacji. Projekt z 
dnia 2 marca 2015 r., Warszawa, wersja przyjęta przez Radę Ministrów nie została jeszcze opublikowana. 

 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-rewitalizacji.html
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Tabela 39 – efekt społeczny w ramach projektów realizowanych w Wielkopolsce w ramach Inicjatywy JESSICA 

Rodzaj efektu społecznego Liczba projektów, 
w których 

wystąpiły tego 
typu efekty 

Przykłady w ramach poszczególnych projektów 

Poprawa wizerunku 
miasta, jakości przestrzeni 
publicznej 

23  Poprawa estetyki obszaru, na którym zlokalizowana 
jest inwestycja. 

 Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 

Tworzenie nowych miejsc 
pracy, redukcja bezrobocia 

16  Utworzenie nowych miejsc pracy będących efektem 
bezpośrednim inwestycji.  

 Utworzenie nowych etatów w zrewitalizowanym 
obiekcie, 

Pozytywny efekt 
środowiskowy 

12  Pozytywny wpływ projektu na środowisko naturalne 
– budowa kanalizacji zbierająca zanieczyszczone 
wody opadowe z terenu boiska. 

 Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery – zastosowanie właściwych technicznych i 
materiałów o odpowiednich parametrach pozwoli 
poprawid efektywnośd energetyczną budynków, co 
wpłynie na zmniejszenie zużycia opału i stąd 
zredukuje emisję produktów spalania do atmosfery 

Poprawa bezpieczeostwa 12  Zwiększenie poziomu bezpieczeostwa – przede 
wszystkim osób handlujących i okolicznych 
mieszkaoców oraz ich mienia, dzięki wprowadzeniu 
systemu nadzoru i monitoringu. 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeostwa obszaru – 
instalację monitoringu wizyjnego i przyłączenie go do 
systemu miejskiego. 

Wspieranie rozwoju 
infrastruktury edukacyjnej 

8  Umożliwienie pełnej realizację zadao statutowych 
szkoły. 

 Poprawa warunków nauki w budynku szkolnym, co 
zachęci rodziców do umieszczania swoich dzieci w 
placówce. 

Wspieranie rozwoju 
infrastruktury sportowej i 
kulturalnej 

7  Polepszenie warunków nauki pływania uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu, co wpłynie na 
wykształcenie nawyku zdrowego trybu życia. 

 Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego dzieci i młodzieży. 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 

5  Pozytywny wpływ na rozwój innowacji – stworzenie 
warunków do absorpcji nowych technologii oraz 
pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu 
podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich 
firm wykorzystujących nowoczesne technologie. 

 Stworzenie warunków do prowadzenia i rozwoju 
drobnej przedsiębiorczości – promowanie 
produktów rolnych w szczególności wytwarzanych 
przez okolicznych producentów. 

 Wsparcie przedsiębiorczości – inkubator 
przedsiębiorczości – atrakcyjna, nowoczesna 
powierzchna biurowa dla nowopowstałych oraz  
młodych mikroprzedsiębiorstw. 
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Wspieranie rozwoju 
infrastruktury zdrowotnej 

3  Poprawę jakości i dostępności do systemu 
ratownictwa medycznego. 

 Zmniejszenie umieralności społeczeostwa, dzięki 
umożliwieniu kompleksowej obsługi pacjenta. 

Korzystne efekty dla grup 
wykluczonych

120
 

2  Ograniczenie wykluczenia mieszkaoców – poprzez 
nieodpłatne udostępnienie sali dydaktycznej, co 
umożliwi przeszkolenie określonej liczby osób. 

Wspieranie NGO 2 

 

 Nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej 
organizacjom pozarządowym. 

 Wydzielenie w adaptowanym obiekcie pomieszczeo 
na potrzeby funkcjonowania Fundacji. 

Źródło: analiza własna na podstawie danych FROM – Banku Gospodarstwa Krajowego, obliczenia własne 

Analiza założonych efektów społecznych wskazuje na to, że w realizowanych projektach dominowały 

projekty skierowane na poprawę jakości estetyki przestrzeni miejskiej, jakości infrastruktury 

miejskiej, w tym infrastruktury społecznej (zdrowotnej i edukacyjnej), tworzenie miejsc pracy (co było 

jednak oczywistym skutkiem tworzenia nowych instytucji), działania zmniejszające zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego (co jednak przeważnie było logicznym skutkiem prowadzonych remontów i 

modernizacji), a także działania skierowana na poprawę bezpieczeostwa mieszkaoców (w tym jednak 

przypadku polegało to prawie wyłącznie na rozbudowie systemów monitoringu). Stąd też – jak się 

wydaje – efekty społeczne miały charakter przede wszystkim pośredni. Generalnie wpływ 

finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA na jakośd życia, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

i poprawę infrastruktury miejskiej był zdecydowanie korzystny. Można natomiast postawid tezę (chod 

oczywiście można z nią polemizowad), że w dośd ograniczonym stopniu realizowane projekty, co 

może też byd konsekwencją zastosowania instrumentów inżynierii finansowej, były powiązane z 

działaniami sektora ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Z drugiej strony trzeba jednak 

wskazad, że zgodnie z założeniami Inicjatywy i strategicznymi kierunkami interwencji w okresie 2007-

2013, wsparcie rewitalizacji w drodze instrumentów inżynierii finansowej nie miało byd w ten sposób 

powiązane z sektorem NGO i ekonomii społecznej. 

Naturalnie można też wskazad możliwośd nieco innego podejścia (takie trzeba zresztą będzie 

zapewne przyjąd w ramach PI 9b), czyli odpowiedniego skorelowania inwestycji realizowanych ze 

środków EFRR (skierowanych na modernizację infrastruktury) z projektami finansowanymi ze 

środków EFS (przeznaczonych w znacznym stopniu dla grup wykluczonych) na obszarach 

wymagających rewitalizacji; w takiej sytuacji efekt społeczny byłby osiągany dzięki kompleksowemu 

łączeniu obu rodzajów wsparcia. Takie podejście, chod bardzo sensowne,może byd jednak dośd 

trudne pod względem wdrożeniowym. 

Zdecydowanie pozytywnie należy natomiast ocenid, o czym już wspominaliśmy wartośd dodaną 

wsparcia w ramach JESSICI.40% badanych odbiorców ostatecznych wskazało, że bez pożyczki JESSICA 

danej inwestycji nie udało by się zrealizowad, zaś kolejnych 40% wskazywało, że dana inwestycja 

zostałaby zrealizowana później i/lub w mniejszym zakresie. 
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 W ramach tego efektu nie uwzględniamy efektów wynikających z dostosowania remontowanych budynków do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, gdyż taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Naturalnie, tego typu efekt powinien byd 
oceniany korzystnie. 
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Interesujące wnioski na temat doświadczeo z wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce zawiera 

przygotowana na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego analiza, pod kątem okresu 

programowania 2014-2020121. Obejmowała ona także województwo wielkopolskie; kluczowe 

wnioski, dotyczące wspierania rewitalizacji zaniedbanych terenów miejskich w regionie, za pomocą 

instrumentów zwrotnych można streścid w następujący sposób: 

 Skłonnośd do korzystania z instrumentów finansowych wśród potencjalnych odbiorców 

ostatecznych JESSICI była największa spośród wszystkich regionów objętych badaniem; aż 

64% badanych dopuszczało możliwośd sfinansowania projektów za pomocą instrumentów 

finansowych, gdyby były one jedyną dostępną formą finansowania. 

 W Wielkopolsce, tak jak i w innych regionach istnieje poważny potencjał do zastosowania 

innych, poza pożyczkami, instrumentów finansowych, takich jak gwarancje, czy wejścia 

kapitałowe. 

 Istnieje poważny potencjał do wspierania projektów, związanych z energetyką, w tym także 

energetyką odnawialną. 

Z kolei kluczowe wnioski zawarte w tej analizie, dotyczące wszystkich analizowanych regionów, 

dotyczyły między innymi następujących kwestii122: 

 poważnych ograniczeo w korzystaniu z finansowania zwrotnego, jakich doświadcza wiele 

samorządów, realizujących ambitne programy inwestycyjne, ze względu na ustawowe limity 

zadłużenia, zawężające potencjał dla tego typu finansowania. Instrumenty zwrotne 

finansowane ze środków europejskich napotykają te same ograniczenia, 

 bardzo ograniczonej palety produktów finansowych oferowanych w ramach JESSICA – w 

okresie 2007-2013 było oferowane tylko finansowanie dłużne, nie zaryzykowano zaś 

wprowadzenia szerszej palety produktów finansowych, w tym finansowania kapitałowego, 

czy też finansowania typu „mezzanine”. Z drugiej strony trzeba pamiętad o pilotażowym 

charakterze wsparcia w ramach Inicjatywy, co ograniczało możliwości stosowania bardziej 

złożonych instrumentów. 

 faktu, że rolę funduszy rozwoju obszarów miejskich pełniły w Polsce wyłącznie banki, które w 

niektórych przypadkach były ograniczane tak przepisami prawa bankowego, jak i wytycznymi 

Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczyło to w szczególności wielkości i jakości 

przyjmowanych zabezpieczeo, a także zasad oceny wniosków kredytowych i akceptowalnego 

poziomu ryzyka. W sytuacji, gdyby rolę FROM pełniła na przykład spółka prawa handlowego, 

nie będąca bankiem, z tego typu systemowymi ograniczeniami nie mielibyśmy do 

czynienia123.  

 dośd ograniczonego efektu mnożnikowego, ze względu na możliwośd finansowania nawet do 

75% kosztów kwalifikowanych – sposobem na rozwiązanie tego problemu miało byd 

uzupełniające komercyjne finansowanie, oferowane przez FROM-y. W przypadku 
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 European Investment Bank “2014-2020 JESSICA Evaluation Study for Nine Polish Regions”, 30.04.2014. 
122

 Ibidem, s. 63-66. 
123

Z drugiej strony pełnienia roli FROM przez instytucję bankową zwiększało wiarygodnośd wybieranych do finansowania 
projektów, ponadto FROMy były w swej działalności wspierane przez instytucje nie będące bankami, jak na przykład agencje 
rozwoju regionalnego. 
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województwa wielkopolskiego wartośd dodatkowych kredytów komercyjnych wyniosła 85,5 

miliona złotych124 wobec 320,8 mln zł. pożyczek JESSICA. 
 

7.10.4 Proponowane instrumenty 

W okresie programowania 2014-2020 działania rewitalizacyjne finansowane ze środków europejskich 

będą musiały mied w znacznym stopniu charakter zintegrowany, umiejętnie łączący realizację celów 

inwestycyjnych i społecznych.Instrumenty te będą realizowane tylko na poziomie regionalnym, nie 

przewidziano wsparcia na te cele ze szczebla krajowego ze środków EFSI, zatem finansowanie na te 

cele w ramach WRPO 2014+ będzie jedynym dostępnym wsparciem ze środków publicznych, o ile nie 

pojawią się jakieś programy finansowane ze środków krajowych.Zgodnie z tzw. Umową 

Partnerstwa125, podejmowane w ramach rewitalizacji i finansowane ze środków strukturalnych 

działania będą miały na celu poprawę jakości życia mieszkaoców oraz ożywienie gospodarcze i 

społeczne danego obszaru, co w zamierzeniu powinno przyczynid się to do ograniczenia ryzyka 

ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji muszą 

byd jednak realizowane jako kompleksowe i zintegrowane projekty dotyczące wszystkich aspektów 

rewitalizacji danego obszaru. Kompleksowośd działao rewitalizacyjnych ma się wyrażad w 

integrowaniu działao w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. Interwencja w ramach PI 9b ma 

byd związana przede wszystkim z rozwiązywaniem problemów społecznych na rewitalizowanym 

obszarze poprzez przedsięwzięcia infrastrukturalne o mniejszej skali, uzupełniające inwestycje 

niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru realizowane w ramach innych CT (PI 3a, PI 4a., PI 6e, PI 

6c). 

Analogiczne podejście do rewitalizacji wyznacza też projekt Narodowego Planu Rewitalizacji, zgodnie 

z którym „przedsięwzięcia rewitalizacyjne opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania 

(łączenia) projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Istotą koordynacji jest zabezpieczenie warunków 

przygotowania i realizacji projektów z trzech źródeł finansowania (zwłaszcza EFS i EFRR). Silna 

koordynacja i synergia projektów w ramach EFS i EFRR będzie gwarantem szans na uzyskanie 

korzystnych efektów dla obszarów zdegradowanych”126. 

Rolę komponentu społecznego podkreśla też projekt kryteriów oceny wniosków127 w ramach 

Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych” WRPO 2014+. Z ogólnej liczby 47 punktów, jakie można uzyskad w ramach oceny 

merytorycznej, aż 10 punktów można uzyskad za kryterium „Wpływ projektu na poprawę warunków 

społeczno-ekonomicznych i na atrakcyjnośd inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany (jaki 

będzie wpływ projektu na rozwiązanie problemów społecznych na danym obszarze, włącznie 
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Dane Banku Gospodarstwa Krajowego. 
125

 „Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020. Umowa Partnerstwa”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, maj 
2014. 
126

 „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 
127

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Kryteria 
wyboru projektów w ramach osi priorytetowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś 
1, 2, 3, 4, 5, 9), projekt” s. 116. 
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społeczne i walkę z ubóstwem, włączenie na rynek pracy, wpływ na rozwój przedsiębiorczości, 

poprawę wykształcenia mieszkaoców, poprawę bezpieczeostwa na rewitalizowanym terenie, 

poprawę funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego, rozwój e-kultury, przemysłów kreatywnych oraz 

przemysłów kultury”. Jak rozumiemy, kryterium to będzie raczej stosowane przy udzielaniu 

finansowania dotacyjnego, jednak zapewne zbliżone kryterium zostanie też zaproponowane w 

przypadku instrumentów finansowych.  

Niestety, z jednej strony mamy obawy, że liczba projektów inwestycyjnych, związanych z rewitalizacją 

zaniedbanych obszarów, które można skutecznie skorelowad z projektami o stricte społecznym 

charakterze, które może byd dośd ograniczona. Z drugiej strony sukces Inicjatywy JESSICA w 

Wielkopolsce i duże zainteresowanie kontynuacją wsparcia w sferze rewitalizacji pozwalają sądzid, że 

byd może liczba takich projektów będzie jednak znacząca i nasze przewidywania są zbyt 

pesymistyczne.Warto przy tym pamiętad, że w przypadku samorządów poważną barierą w 

korzystaniu z instrumentów finansowych mogą byd też limity zadłużenia, o ile bowiem nie ulegną 

zmianie przepisy prawa, pożyczki udzielane w ramach JESSICI będą traktowane tak samo jak każde 

inne finansowanie zwrotne128. 

Absolutnie słusznie, w nawiązaniu do doświadczeo Inicjatywy JESSICA, coraz większy nacisk jest 

natomiast kładziony na rolę sektora przedsiębiorców w procesie rewitalizacji, na co zresztą wskazują 

zróżnicowane dokumenty strategiczne w tym lokalne programy rewitalizacji129. Ta tendencja jest 

całkowicie uzasadniona i godna poparcia, chod naturalnie trzeba zachowywad właściwą równowagę 

pomiędzy aspektem społecznym i gospodarczym procesu rewitalizacji. 

Trudno jest ocenid wkład obu rodzajów wsparcia (instrumentów finansowych i wsparcia 

bezzwrotnego) w osiąganie założonych celów i wskaźników. Generalnie można wskazad, że: 

 W przypadku celu szczegółowego, jakim jest „Ograniczona skala ubóstwa na obszarach 

rewitalizowanych” najwięcej zależy od rodzaju finansowanych projektów, w tym zakresu 

wsparcia w ramach EFRR i sposobu powiązania go ze wsparciem EFS. Nie wydaje się, aby 

któraś z form wsparcia silniej przyczyniała się do jego osiągania. 

 Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o założone wskaźniki. Generalnie można nawet przyjąd, 

że instrumenty finansowe mogą prowadzid do nieco większego wkładu w założone wskaźniki. 

Ostatecznie, biorąc pod uwagę korzystne doświadczenia z realizacji Inicjatywy JESSICA w 

województwie wielkopolskim, a także znaczne zainteresowanie finansowaniem działao w jego 

ramach w formie zwrotnej (jak wynika z rezultatów wcześniej omówionych badao ilościowych ok. 

80% samorządów z Wielkopolski130,planujących projekty w sferze rewitalizacji, pozwalające osiągnąd 

duże oszczędności,wyraziło zainteresowanie tego typu ofertą) proponujemy zastosowanie niżej 

opisanego instrumentu finansowego. Argumentem za zastosowanie instrumentów finansowych w tej 

                                                           
128

 Chyba, że przepisy ustawy o finansach publicznych będą tak interpretowane, że przewidziane w niej wyłączenia będą 
stosowane także do instrumentów finansowych finansowanych ze środków europejskich. W obecnej chwili wydaje to się 
jednak wątpliwe: zob. np. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 10/532/2014 
129

 Zob np. „Miasto Leszno. Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015”. Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/504/2010Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010r. 
130

 Naturalnie, finansowanie w ramach PI 9b powinno byd także dostępne dla przedsiębiorców, jak już podkreślaliśmy 
wcześniej. Praktycznie niemożliwe jest jednak zbadanie potencjalnego popytu ze względu na problemy związane ze 
zidentyfikowanie grupy docelowej. 
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sferze jest także znacznie większą efektywnośd projektów finansowanych w formie zwrotnej (co nie 

dotyczy zresztą tylko projektów w ramach PI 9b), mobilizacja dodatkowych środków prywatnych, a 

także – w przypadku niektórych rodzajów projektów – brak oferty sektora komercyjnego. W stosunku 

do planowanego instrumentu należy jednak zgłosid następujące zastrzeżenia: 

 Efekt społeczny realizowanych inwestycji powinien zostad wyraźnie wzmocniony, co może 

byd dosyd trudne. Należałoby zatem przemyśled i opracowad zasady korelowania 

instrumentu finansowego oferowanego ze środków EFRR z dotacjami w ramach EFS, a taki 

sposób, aby projekty były ze sobą spójne. 

 Teoretycznie możliwe, chod bardzo trudne ze względów wdrożeniowych, jest łączenie 

wsparcia w ramach PI 4c i 9b. 

 Proponujemy kontynuację podejścia, zgodnie z którym pożyczki finansują znaczną liczbę 

mniejszych wartościowo projektów i kilka większych projektów „flagowych”. 

 W przypadku pojawienia się szczegółowych wytycznych, dotyczących rodzaju projektów w 

ramach priorytetu inwestycyjnego 9b i sposobu uwzględnienia w ich ramach elementu 

społecznego, niezbędna będzie analiza możliwości finansowania danego projektu w ramach 

instrumentów finansowych. 

Tabela 40 – pożyczka w ramach priorytetu 9b 

PI: 9b  pożyczki na rewitalizację 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej i stworzenie efektu zachęty w 
kluczowych obszarach inwestycyjnych.  

Od:  500 tys. zł  Do:  10 – 20 mln zł  na:  Do 20 lat.  

Finanse i wskaźniki 

Udzielone pożyczki  75 

Przeciętna pożyczka:  1,74 mln zł. 

Minimalna alokacja (mln euro): 36,8 mln euro 

Koszty zarządzania (mln euro): 3,2 mln euro 

Alokacja RPO (mln euro) z kosztami zarządzania: 40 mln euro 

Wkład PF (mln euro): 7,05 mln euro
131

 

Wkład odbiorcy (proc. wartości projektu): 10-20 proc
132

. 

Dźwignia* (proc.): 18 proc.  

Wartośd dodana: 

- proponowany instrument 

- poręczenie 

- dotacja 40 proc. 

 

1,31-1,47 (z rewolwingiem 2,87-3,04) 

6,7 

2,5 

                                                           
131

 Jeżeli dla całej osi priorytetowej/danego Działania uda się osiągnąd wystarczający poziom wkładu krajowego wkład 
własny pośrednika finansowego może zostad znacząco obniżony. 
132

Wielkośd wkładu własnego odbiorcy ostatecznego powinna byd uzależniona od rodzaju finansowanego projektu lub 
założonych efektów. 
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Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, paostwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne, w tym paostwowe jednostki budżetowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty 
działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

Preferencje – preferencyjne oprocentowanie zależnie od założonego efektu społecznego. 

*Dźwignia to stosunek dodatkowych zmobilizowanych środków do wkładu EFSI. Nie uwzględnia się wkładu 
własnego odbiorcy wniesionego ze środków własnych. W wyliczeniach przyjęto, że wkład odbiorcy finansowany 
jest ze środków własnych 

 

7.10.5 Wkład instrumentów finansowych w ramach PI 9b do wskaźników 
WRPO 

Tabela 41. Wkład IF do wskaźników WRPO 2014+ 

PI  9b 

proponowany 
instrument/ 
instrumenty 

 pożyczka na rewitalizację 

wskaźnik rezultatu cel szczegółowy Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych 

wskaźnik rezultatu Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w 

dochodach transferów społecznych (%, dane GUS) 

oczekiwana zmiana 

wartości wskaźnika 

m.in. w wyniku 

realizacji WRPO 

Spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym po 

uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych z poziomu 

16,9% w 2012 r. 15,5% PJ w 2023 r. (o 1,4 punktu procentowego w 

roku docelowym) 

wkład instrumentów 

finansowych w WRPO 

 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po 

uwzględnieniu w  dochodach transferów społecznych jest 

miernikiem kontekstowym, którego nie można powiązad 

wprost z interwencją WRPO.  

 Interwencja instrumentów finansowych WRPO przyczyni 

się do zmniejszenia skali ubóstwa dzięki realizacji na 

obszarach objętych rewitalizacją przedsięwzięd 

prowadzących m.in. do aktywizacji gospodarczej 

zdegradowanych terenów oraz powstawania nowych 

miejsc pracy. 

wskaźniki 
produktu 

 

wskaźnik WRPO 

wartośd 

docelowa 

WRPO (2023 r.) 

wkład IF 

WRPO 

(2023 r.) 

wkład IF 

WRPO (%) 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją (ha) 
58 wkład pozytywny, do 

weryfikacji w procesie 

ewaluacji WRPO 2014+ 
Otwarta przestrzeo utworzona lub rekultywowana na 

obszarach (m2) 
30 000 
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8 Instrumenty finansowe w kontekście pomocy publicznej 

Można przyjąd, że istotna częśd instrumentów finansowych oferowana w ramach WRPO 2014+ 

będzie miała charakter pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. Jak dotąd, w kooczącym się 

okresie programowania 2007-2013 w przypadku znacznej części oferowanych instrumentów 

finansowych wybór, dotyczący tego, czy mają one charakter pomocy publicznej, czy też nie, 

podejmował pośrednik finansowy (takie rozwiązania miały miejsce na przykład w ramach Inicjatywy 

JEREMIE)133. Rozwiązanie takie, chod pod pewnymi względami dogodne z punktu widzenia instytucji 

zaangażowanych w zarządzanie programem, nie pozwala jednak na bardziej precyzyjne określenie 

parametrów danego instrumentu finansowego, gdyż decyzja jest podejmowana przez pośrednika i – 

w ramach obowiązujących ram prawnych – może on dowolnie kształtowad poziom 

oprocentowania134. Jest to o tyle dyskusyjne, że wysokośd oprocentowania/prowizji jest w zasadzie 

neutralna z punktu widzenia pośrednika, gdyż przychody z tytułu odsetek/prowizji w części 

pochodzącej z wkładu programu operacyjnego i tak muszą powiększyd kapitał funduszu 

pożyczkowego/poręczeniowego lub mogą byd przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania, ale 

tylko do poziomu wyznaczonych w odpowiednich przepisach. 

W minionym okresie programowania 2007-2013, w przypadkach, w których wsparcie w formie 

instrumentów inżynierii finansowej przyjmowało charakter pomocy publicznej, najczęściej była to 

pomoc de minimis.  Taka forma pomocy ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Do zalet można zaliczyd 

jej dostępnośd na zbliżonych zasadach na terenie całego kraju dla olbrzymiej większośd firm 

(z wyjątkiem firm wyłączonych z możliwości korzystania z tego typu pomocy oraz firm, które 

przekroczyły próg maksymalnej dopuszczalnej pomocy de minimis). Do wad natomiast należy zaliczyd 

koniecznośd badania oświadczeo/zaświadczeo o otrzymanej pomocy, w razie udzielenia pomocy 

koniecznośd wystawiania zaświadczeo o udzielonej pomocy i składania odpowiednich sprawozdao, 

a także badanie ewentualnej możliwości kumulacji udzielonej pomocy w stosunki do innej pomocy 

udzielonej w stosunku do tego samego projektu.  W przypadku Inicjatywy JESSICA wobec braku 

wystąpienia przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego o notyfikację odpowiedniego 

programu pomocowego, stosowano regulacje dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej, co 

niekiedy miało niekorzystne konsekwencje dla odbiorców ostatecznych (np. brak możliwości 

pozyskania wsparcia na projekt, który został już rozpoczęty). 

W stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji bardziej korzystne są obecnie zasady wyliczania 

ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) w przypadku poręczeo, wskutek brania pod uwagę zapadalności 

poręczanego zobowiązania – dotychczas dla wszystkich poręczeo udzielanych w trybie de minimis 

EDB wynosiło 13,33% wartości poręczenia, obecnie jest ono powiązane z zapadalnością poręczanego 

zobowiązania, tak duże wartości osiągając tylko dla poręczanych zobowiązao o maksymalnej 

zapadalności. 

                                                           
133

Zob. przykładowo „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”, Warszawa 2013, 
PAG Uniconsult i Taylor Economics na zlecenie MRR, s.109-113. 
134

 W przypadku instrumentów dłużnych (pożyczek i kredytów) z punktu widzenia pomocy publicznej nie ma natomiast 
żadnego znaczenia wysokośd innych opłat, na przykład prowizji za udzielenie pożyczki. 
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W przypadku obecnie obowiązującego rozporządzenia o tzw. wyłączeniach grupowych (dalej 

zwanego też GBER), w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji zostały dodane nowe kategorie 

pomocy publicznej, między innymi pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc 

dla innowacyjnych klastrów, czy też pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną. Rozporządzenie zawiera też rozbudowane przepisy, dotyczące wsparcia 

na działania, związane z ochroną środowiska (Rozdział 7, art. 36-49). Nowe rozporządzenie GBER 

wprowadziło też pewne zmiany, jeżeli chodzi o pomoc publiczną w formie kapitału ryzyka. Na mocy 

art. 21 GBER finansowanie w postaci kapitału ryzyka jest dostępne dla start-upów  (kategoria 1), firm 

działających do 7 lat ( kategoria 2) lub też firm znacząco rozszerzających zakres działalności 

(planowany wzrost obrotów o co najmniej 50% - kategoria 3). Maksymalne wsparcie udzielane na 

mocy tego przepisu może sięgad 15 milionów euro. Jednocześnie (i jest to duża nowośd) w przypadku 

pomocy udzielanej na podstawie art. 21 GBER pojawił się wymóg zapewnienia prywatnego 

koinwestora na poziomie danego instrumentu (funduszu kapitałowego) lub danej firmy w wysokości 

10%( dla kategorii 1 firm), 40% ( kategoria 2) lub 60% ( kategoria 3).  

Rozporządzenie GBER wprowadziło też możliwośd wsparcia w formie kapitałowej i finansowania typu 

„mezzanine” (w rozporządzeniu zwane jest ono wsparciem quasi-kapitałowym) jako dedykowanej 

pomocy dla start upów (w rozumieniu tego przepisu są to mikro i małe firmy, działające nie dłużej niż 

5 lat, nie notowane na giełdzie i które dotąd nie wypłacały dywidendy), przy EDB nie przekraczającym 

800 tysięcy euro (art. 22 GBER). Próg ten może zostad podwojony dla innowacyjnych firm (w 

rozumieniu GBER). Można przyjąd, że wsparcie kapitałowe i typu „mezzanine” dla firm fazie seed 

będzie mogło byd wdrażane na mocy tego przepisu. Rozporządzenie zawiera też oddzielne przepisy 

dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej dla projektów miejskich (art. 16).  

Dla szeregu rodzajów pomocy (np. w formie kapitału ryzyka, projektów miejskich, przeważnie tylko z 

wyłączeniem instrumentów gwarancyjnych) dopuszczalny jest ponadto tzw. asymetryczny podział 

strat z tytułu nieudanej inwestycji (w takim przypadku nie ma zastosowania tzw. zasada pari passu),  

w takim przypadku straty są w pierwszej kolejności przypisywane części publicznej finansowania. 

W takich przypadkach maksymalna odpowiedzialnośd ze strony instytucji publicznej jest ograniczona 

przeważnie do poziomu 25% wielkości portfela. Otwiera to duże pole do włączania środków 

komercyjnych do obciążonych ponadprzeciętnym ryzykiem produktów finansowania dłużnego i 

kapitałowego. 

Podsumowując, można uznad, że obowiązujące regulacje dotyczące pomocy publicznej nie powinny 

byd w większości przypadków instrumentów dłużnych i poręczeniowych poważniejszą barierą we 

wdrażaniu instrumentów finansowych. Ograniczeniem jest natomiast – w przypadku pomocy de 

minimis- koniecznośd badania zaświadczeo/ oświadczeo o dotychczas uzyskanej pomocy, pewne 

wyłączenia przedmiotowe lub sektorowe (np. brak możliwości nabywania środków transportu 

towarowego), koniecznośd przedstawiania przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de 

minimis dośd złożonych i często niezbyt jasnych informacji, w tym koniecznośd kumulowania 

otrzymanej pomocy de minimis w ramach grupy powiązanych przedsiębiorstw. 

Formy pomocy publicznej w ramach instrumentów finansowych WRPO 2014+ będą zależed od 

ostatecznego kształtu programów pomocowych zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury 
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i Rozwoju135. Można przyjąd, że wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (CT3) będzie wdrażane 

przede wszystkim w formie pomocy de minimis, wsparcie na rzecz rewitalizacji na podstawie art. 16 

GBER, a wsparcie na rzecz efektywności energetycznej na podstawie art. 39 GBER. 

9 Realizacja wsparcia w formie instrumentów finansowych – 
wybrane obszary problemowe 

9.1 Możliwość zastosowania mechanizmów łączących instrumenty 
finansowe z finansowaniem bezzwrotnym 

W okresie programowania 2007-2013 nie było – co do zasady – możliwości łączenia finansowania 

zwrotnego (instrumentów inżynierii finansowej) z finansowaniem bezzwrotnym (dotacjami), czy 

może raczej możliwości takie teoretycznie istniały, ale cały ten obszar problemowy był silnie 

niedoregulowany i łączenie ze sobą obu rodzajów wsparcia wiązało się z wysokim, ponadprzeciętnym 

ryzykiem. W rezultacie w szeregu regionów (szczególnie tych, które wdrażanie instrumentów 

inżynierii finansowej zaczęły relatywnie wcześnie, gdy jeszcze problem nie został odpowiednio 

zidentyfikowany) istniały bardzo poważne problemy, związane z kwestionowaniem kwalifikowalności 

wybranych wydatków, zarówno w ramach instrumentów zwrotnych, jak bezzwrotnych. W okresie 

programowania 2014-2020, w oparciu o doświadczenia poprzedniego okresu, zaproponowano 

natomiast dośd precyzyjne regulacje, jeżeli chodzi o łączenie wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego. 

Instrumentom mieszanym (czyli instrumentom łączącym wsparcie zwrotne i bezzwrotne ze środków 

europejskich) jest poświęcony art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Ogólnego: „Instrumenty finansowe mogą 

byd łączone z dotacjami, dotacjami na spłatę odsetek i dotacjami na opłaty gwarancyjne.” Z kolei 

zgodnie z art. 37 ust. 8: „Ostateczni odbiorcy otrzymujący wsparcie z jednego instrumentu 

finansowego w ramach EFSI mogą również otrzymad pomoc z innego priorytetu lub programu EFSI 

lub z innego instrumentu wspieranego przez budżet Unii zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi 

przepisami w zakresie pomocy paostwa. W takim przypadku dla każdego źródła pomocy prowadzona 

jest oddzielna ewidencja, a wsparcie z instrumentu finansowego w ramach EFSI stanowi częśd 

operacji z wydatkami kwalifikowalnymi odrębnymi od innych źródeł pomocy” oraz art. 37 ust. 9 

„Łączone wsparcie udzielane w formie dotacji i instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 7 i 

8, może, z zastrzeżeniem mających zastosowanie zasad unijnych przepisów dotyczących pomocy 

paostwa, obejmowad ten sam wydatek, pod warunkiem że suma wszystkich połączonych form 

wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku. Dotacje nie mogą byd wykorzystywane na 

spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe nie mogą byd 

wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji”. 

Powyższe akty prawa są w miarę jednoznaczne, jednakże ich interpretacja na poziomie łączenia 

konkretnych instrumentów nie jest już zawsze jednoznaczna. W praktyce łącząc różne rodzaje 

instrumentów należy przede wszystkim zachowad kluczową regułę, aby wsparcie w postaci różnych 

instrumentów dotyczyło możliwych do wydzielenia wydatków kwalifikowanych i aby łączna suma 

                                                           
135

 Projekty odpowiednich rozporządzeo pojawiły się w II połowie kwietnia na stronach biuletynu informacji publicznej MIR: 
http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Rozwoj_regionalny/Projekty_rozporzadzen/Strony/default.aspx 
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wsparcia ze środków europejskich nie przekraczała 100% (co zresztą jest konsekwencją wcześniejszej 

reguły). Dośd użytecznym dokumentem w sferze łączenia różnego rodzaju wsparcia jest też projekt 

wytycznych136 dotyczące łączenia instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Zgodnie z tym 

dokumentem, możliwe jest łączenie różnych form finansowania, pod warunkiem spełnienia 

następujących warunków: 

 Finansowanie ma miejsce z poszanowaniem odpowiednich przepisów, dotyczących pomocy 

publicznej. 

 Dotacja i instrument inżynierii finansowej stanowią częśd dwóch oddzielnych operacji, 

wybranych przez odpowiednią instytucję zarządzającą. 

 Dla każdego strumienia środków finansowych utrzymywane są oddzielne rachunki, zaś 

wydatki są dokumentowane również oddzielnie. 

 Dotacja nie jest używana do spłacenia wsparcia zwrotnego, a wsparcie zwrotne nie jest 

używane do spłaty dotacji. 

 W przypadku finansowania tego samego wydatku (expenditure item) za pomocą różnych 

rodzajów instrumentów suma wsparcia nie może przekroczyd wartości wydatku. 

Trzeba przy tym zwrócid uwagę na to, że na przykład subsydiowanie odsetek od kredytów 

komercyjnych (lub dotacja na częściową spłatę komercyjnego kredytu) nie jest instrumentem 

mieszanym w rozumieniu przepisów unijnych, są nimi tylko instrumenty finansowe, finansowane ze 

środków strukturalnych w połączeniu z instrumentami bezzwrotnymi, finansowanymi z tych samych 

środków. 

Warto także wspomnied o nowym i słabo opisanym instrumencie pomocy zwrotnej 

(repayable assistance)137, który nie jest instrumentem finansowym (w rozumieniu przepisów 

europejskich) i który generalnie może przyjmowad charakter dotacji, mogącej podlegad częściowemu 

zwrotowi (gdy na przykład finansowana inwestycja przynosi znaczące dochody) lub pożyczki 

podlegającej częściowemu umorzeniu (gdy na przykład finansowany projekt prowadzi do osiągnięcia 

założonych, korzystnych skutków, jak na przykład stworzenie miejsc pracy lub zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeo). Jest to o tyle istotne, że dotąd pożyczki udzielane ze środków europejskich nie mogły 

byd umarzane w części związanej z kapitałem pożyczki, możliwe było natomiast częściowe lub nawet 

całkowite umarzanie odsetek. Można przyjąd, że instrument pomocy zwrotnej od strony prawnej 

będzie raczej w Polsce wdrażany jako pożyczka lub kredyt, podlegający potencjalnie częściowemu 

umorzeniu, gdyż instrument dotacji podlegającej częściowemu zwrotowi będzie dośd trudny do 

formalnego zaprojektowania. Można jednak przyjąd, że (mimo dośd ciekawej konstrukcji) instrument 

pomocy zwrotnej nie będzie zbyt popularny, ze względu na to, że wytyczne138, dotyczące sposobu 

korzystania z niego pojawiły się dopiero w połowie lutego 2015, a więc bardzo późno, podczas gdy 

przygotowania do wdrażania programów operacyjnych są już bardzo zaawansowane. 

                                                           
136

 European Structural and Investment Funds, ‘Guidance for Member States and Programme Authorities. CPR_37_7_8_9 
Combination of support from a financial instrument with other support’, European Commission, EGESIF_15_0012-00. 
01/04/2015. 
137

 Zob. art. 66-69 Rozporządzenia Ogólnego. 
138

 European Structural and Investment Funds, ‘Definition and use of repayable assistance in comparison to financial 
instruments and grants”, European Commission. 
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Jeżeli chodzi o możliwości zastosowania instrumentów łączących finansowanie zwrotne i 

bezzwrotne, to zdaniem autorów niniejszego raportu jest ono uzasadnione w przypadku 

następujących priorytetów inwestycyjnych: 

 Priorytet inwestycyjny 3c – w tym przypadku można ewentualnie rozważyd (w przypadku 

zastosowania mechanizmu nieproporcjonalnego podziału oprocentowania) subsydiowanie 

odsetek od części oprocentowania wkładu własnego pośrednika finansowego. 

 Priorytet inwestycyjny 4c – w tym przypadku można również rozważyd zbliżony mechanizm. 

 Priorytet inwestycyjny 9b – w tym przypadku wsparcie w formie pożyczek mogłoby byd 

dodatkowo uzupełniane dotacjami na doradztwo, związanym z przygotowaniem danej inwestycji 

i w szczególności osiągnięciem odpowiedniego efektu społecznego, bądź też, jak sugerowaliśmy, 

realizacja, komplementarnych wobec przedmiotu inwestycji finansowanego pożyczką, działao 

społecznych. 

9.2 Instrumenty finansowe a akceptowalny poziom ryzyka (zgodnie z 
art. 8 Rozporządzenia Delegowanego) 

9.2.1 Regulacje prawne w okresie 2014-2020 

W nowej perspektywie finansowejzostały zasadniczo zmienione przepisy dotyczące wsparcia w 

formie gwarancji i poręczeo. W okresie 2007-2013, poręczenia i gwarancje były traktowane w sposób 

zbliżony do innych instrumentów inżynierii finansowej, podczas gdy w obecnym okresie 2014-2020 

obowiązujące regulacje są już zasadniczo odmienne od tych obowiązujących w przeszłości. 

Wprowadzone zmiany wynikają zapewne z uzasadnionej konstatacji, że w przypadku instrumentów 

poręczeniowo-gwarancyjnych ryzyko związane z ich udzielaniem, jest, chod oczywiście znaczące, 

możliwe do oszacowania i znacznie niższe, niż wynoszące 100%. Stąd też, Komisja Europejska słusznie 

stwierdziła, że - w celu udzielenia poręczeo o określonej wartości - wsparcie ze środków publicznych 

wraz z udziałem własnym instytucji udzielającej poręczeo, nie musi byd równe założonej wartości 

udzielonych poręczeo, ale może byd od niej znacznie niższe. Relacja pomiędzy obiema wartościami 

powinna byd oparta na oszacowaniu maksymalnego możliwego ryzyka związanego z wypłatą 

poręczeo, tak, aby - w najgorszym możliwym scenariuszu - wszystkie przekazane środki zostały 

przeznaczone na wypłatę udzielonych poręczeo. 

Obecnie dla tego rodzaju instrumentów wymagane jest oszacowanie, w drodze oddzielnej oceny ex 

ante, uzupełniającej ocenę ex ante instrumentów finansowych, spodziewanego i niespodziewanego 

poziomu ryzyka, czyli wysokości środków finansowych wystarczających do zagwarantowania 

określonej wartości kredytów/pożyczek i pokrycia związanych z nimi wypłat. Na podstawie oceny ex 

anteryzyka ustanawiany jest odpowiedni współczynnik mnożnikowy, który rozumiany jest jako 

wielokrotnośd kwoty wkładu z programu, przeznaczonej na pokrycie spodziewanych i 

niespodziewanych strat z nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, które mają byd 

pokryte z gwarancji w stosunku do wartości odpowiednich wypłaconych nowych pożyczek lub innych 

instrumentów podziału ryzyka (art. 8 Rozporządzenia Delegowanego).  
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Przepis ten ma daleko idące konsekwencje dla zasad wsparcia funduszy poręczeniowych ze środków 

strukturalnych: oznacza on bowiem, że wkład środków strukturalnych jest w zasadzie przeznaczony 

tylko na pokrycie wypłat poręczeo oraz kosztów zarządzania/opłat za zarządzanie.  

Firmy i osoby realizujące niniejsze badanie miały okazję przygotowad na zlecenie Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju raport, dotyczący ryzyka gwarancji w ramach PO IR i – opcjonalnie – 

regionalnych programów operacyjnych139. W ramach tego raportu, dla poręczeo, mających byd 

udzielanych w ramach RPO, zalecany poziom ryzyka został oszacowany na poziomie 25%, a w 

przypadku firm rozpoczynających działalnośd gospodarczą na poziomie 35%. Z kolei dla produktów 

reporęczeniowych, oferowanych w drodze portfelowej, zasugerowano, aby wartośd „cap” 

początkowo wynosiła także 25%, jednak w razie udanego wdrażania i utrzymania akceptowalnej 

szkodowości mogłaby zostad stopniowo obniżona do 20%. 

Nowe przepisy, dotyczące poręczeo i gwarancji mają niestety poważne ograniczenie, są one 

mianowicie dostosowane przede wszystkim do tzw. poręczeo portfelowych, w ramach których 

instytucja poręczeniowa/ gwarancyjna nie dokonuje indywidualnej oceny wniosku o poręczenie, ale 

poszczególne transakcje są kwalifikowane do objęcia poręczeniem przez instytucję udzielającą 

finansowania (najczęściej jest to bank). W przypadku poręczeo indywidualnych nie można bowiem 

ograniczyd limitu wypłat, gdyż nie istnieje wielkośd („portfel”), do której można by zastosowad 

pojęcie limitu wypłat. Jednocześnie nie wydaje się, aby w większości regionalne i lokalne fundusze 

poręczeniowe i w szczególności współpracujące z nimi banki były przygotowane do udzielania 

poręczeo portfelowych (chod oczywiście byd może model taki byłby dostępny dla największych i 

najbardziej doświadczonych funduszy, jeden z funduszy poręczeniowych, działających w 

województwie wielkopolskim dysponuje pewnymi doświadczeniami w udzielaniu poręczeo 

portfelowych). Dlatego też w takiej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się byd „przerzucenie” na 

fundusz poręczeniowy lub inną instytucję udzielającą poręczeo lub gwarancji całego ryzyka 

przekroczenia maksymalnego szacowanego udziału wypłat. Jeżeli, przykładowo, fundusz otrzymuje 

30 milionów złotych i w ramach projektu ma udzielid co najmniej 100 milionów złotych poręczeo 

(szacowane ryzyko wynosiłoby zatem 30%), to w sytuacji, gdyby wypłacone poręczenia przekroczyły 

kwotę 30 milionów złotych, nadwyżkę musiałby pokrywad fundusz z własnych środków. Takie 

rozwiązanie wydaje się byd możliwe, chod dośd ryzykowne, jest też znacznie bardziej bezpieczne dla 

dużych wartościowo projektów, zakładających udzielanie znacznej liczby poręczeo, dzięki 

dywersyfikacji ryzyka poręczeniowego.  

Drugi możliwy wariant rozwiązania tego problemu to zaprojektowanie programów reporęczeniowych 

(na wzór rozwiązao stosowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE, także w województwie 

wielkopolskim), oferujących reporęczenia z określonym limitem wypłat (tzw. „capem”, równym 

wielkości szacowanego ryzyka). Tego typu rozwiązanie również wydaje się całkowicie dopuszczalne, 

chod z powyżej opisanymi ograniczeniami. Jego zaletą jest nawiązanie do sprawdzonych wzorców, 

                                                           
139

Ekspertyza „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięd 
w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badao naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach”, Warszawa 2014, PAG Uniconsult na zlecenie MIR: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/Raport%20ryzyko%20gwarancji%20final_01_10_2014.pdf 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/Raport%20ryzyko%20gwarancji%20final_01_10_2014.pdf
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wadą natomiast ograniczenia w użyteczności tego instrumentu w regionach o ograniczonej 

kapitalizacji sektora poręczeniowego. Pojawia się tu także pytanie o możliwośd (sposób) powiązania 

takiego rozwiązania z wykorzystaniem środków finansowych z perspektywy 2007-2013. Gdyby 

okazało się, że częśd środków, pozostałych w ramach Inicjatywy JEREMIE, będzie przeznaczona na 

wzmocnienie kapitałowe (bardzo aktywnych, ale o dośd ograniczonym poziomie kapitalizacji) 

wielkopolskich funduszy poręczeniowych, to zdecydowanie warto rozważyd kontynuację programu 

reporęczeniowego, naturalnie przy założeniu dopuszczalności łączenia środków z perspektywy 2007-

2013 ze środkami z okresu 2014-2020. 

Alternatywnie możliwe jest też rozpoczęcie oferowania przez lokalne i regionalne fundusz 

poręczeniowe poręczeo portfelowych, szczególnie, że w Wielkopolsce w przeszłości były już 

podejmowane tego typu próby. Tego typu rozwiązanie uznajemy jednak za stosunkowo mało 

realistyczne przede wszystkim z powodu konieczności posiadania przez fundusz poręczeniowy bardzo 

znacznego kapitału, pozwalającego na uruchomienie poręczeo portfelowych. Nie wydaje nam się 

prawdopodobne, aby realne było uruchamianie programów poręczeo portfelowych, w ramach 

których założona wielkośd portfela była mniejsza, niż 20-30 milionów złotych. Dodatkowo, warto 

pamiętad, że udzielanie poręczeo w trybie portfelowym może byd znacznie bardziej ryzykowne z 

punktu widzenia funduszu poręczeniowego, po podpisaniu umowy z bankiem praktycznie traci on 

bowiem kontrolę nad tym jacy klienci otrzymują poręczenia portfelowe (chod oczywiście możliwe jest 

określenie w umowie z bankiem, że z poręczenia portfelowego mogą skorzystad wyłącznie klienci o 

określonym poziomie ratingu/scoringu).  

Jako godne rozważenia uznajemy natomiast ewentualne uruchomienie pilotażowego schematu 

poręczeo portfelowych transakcji leasingowych, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z 

realizacją poręczeo transakcji leasingowych w trybie indywidualnym. Zaletą takiego schematu może 

byd koncentracja na finansowaniu zakupów inwestycyjnych, a także prawdopodobnie nieco wyższe 

bezpieczeostwo transakcji, niż w przypadku poręczeo kredytów bankowych, w których dominują 

kredyty obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym. 

9.2.2 Jakość portfela kredytowego i poręczeniowego 

Analizując, w celu oszacowania ryzyka gwarancyjnego, jakośd portfela kredytowego, pożyczkowego i 

poręczeniowego, w pierwszej kolejności trzeba przeanalizowad jakośd portfela kredytów bankowych, 

na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Niestety, ani KNF, ani Narodowy Bank 

Polski nie zbierają danych w podziale na poszczególne regiony140, stąd też analiza musi byd oparta na 

danych dla całej Polski.  

Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest stabilny wzrost portfela kredytów gospodarczych w każdej 

z grup kredytobiorców141. Wielkośd bilansowa należności od sektora niefinansowego z tytułu 

                                                           
140

 Dane takie zbierają oczywiście poszczególne banki, są one jednak, ze zrozumiałych powodów, całkowicie niedostępne. 
141

 Grupy kredytobiorców wyróżniono zgodnie z podziałem stosowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w 
którym: MSP - oznacza małych i średnich przedsiębiorców, zatrudniających mniej niż 250 osób oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalnośd gospodarczą, zatrudniające więcej niż 9 osób; przedsiębiorcy indywidualni - osoby fizyczne 
prowadzące działalnośd gospodarczą na własny rachunek i zatrudniające do 9 osób (kategoria ta obejmuje również rolników 
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udzielonych kredytów na koniec III kw. 2014 r. wyniosła 404 mld zł i była o prawie 38% wyższa w 

stosunku do stanu na koniec 2010 r. W ostatnim czasie (na koniec III kw. 2014 r.) odnotowano 

wyraźny wzrost wartości zobowiązao kredytowych (+33,5 mld zł w stosunku do wielkości z kooca 

2013 r.). Wzrost ten objął także sektor małych i średnich przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne w 

świetle wcześniejszej stagnacji, dotyczącej tej grupy przedsiębiorców. Wzrost wielkości portfela 

kredytowego należy łączyd z kilkoma występującymi równolegle czynnikami: (i) ponownie rosnącym 

tempem wzrostu gospodarczego i związaną z tym poprawą sytuacji na rynku pracy, (ii) poprawą 

nastrojów, co do oczekiwanych tendencji gospodarczych, (iii) efektami redukcji stóp procentowych, 

jak i - w konsekwencji niskich stóp procentowych - wzrostem zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 

wynikającym ze spadku kosztów obsługi zobowiązao kredytowych.  

W portfelu kredytowym na koniec III kw. 2014 r. największy udział przypadał na zobowiązania małych 

i średnich przedsiębiorców (43,4%), następnie przedsiębiorców dużych (31,4%) i przedsiębiorców 

indywidualnych (25,2%). 

Rys. 2. Portfel kredytowy wg grup kredytobiorców Rys. 3. Portfel kredytowy - regularny i zagrożony 

  

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, raporty o sytuacji banków (za rok: 2010, 2011, 2012, 2013 i I-III kw. 2014) 

Ogólna jakośd portfela kredytowego nie budzi specjalnych zastrzeżeo. Udział kredytów zagrożonych 

w portfelu zmalał (w stosunku do 2010 r.) - spadek z 11,3% do 10,7%. Obecny (niższy) wskaźnik 

wynika jednak z odnotowanego w ostatnim czasie przyrostu wartości akcji kredytowej. Natomiast 

wartośd kredytów zagrożonych w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. wzrosła o ok. 10 mld zł (w 

koocu III kw. 2014 r.). Na koniec III kw. 2014 r. była wyższa o ok. 1,3 mld zł w stosunku do wielkości z 

kooca 2013 r., co oznacza ponad 3% wzrost. Przy czym, w głównej mierze za wzrost ten odpowiada 

relatywnie wysoki przyrost wartości kredytów zagrożonych w grupie przedsiębiorców indywidualnych 

(+1,0 mld zł w stosunku do kooca 2013 r.). Tak więc, ok. 3/4 odnotowanego ostatnio przyrostu 

                                                                                                                                                                                     
indywidualnych); duże przedsiębiorstwa - jednostki zatrudniające co najmniej 250 osób, w tym osoby fizyczne prowadzące 
działalnośd gospodarczą również zatrudniające co najmniej 250 osób. 
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wartości kredytów zagrożonych przypada właśnie na grupę przedsiębiorców indywidualnych. Udział 

kredytów zagrożonych pośród tych kredytobiorców ustabilizował się (kredyty zagrożone stanowiły na 

koniec III kw. 2014 r. ok. 10,9% wartości portfela kredytowego tej grupy), pamiętając jednak, że na 

przestrzeni ostatnich miesięcy dzieje się to w sytuacji znacznego przyrostu wartości całego portfela 

kredytowego w tej grupie (np. był on o ok. 3 p.proc wyższy niż w sektorze małych i średnich firm). 

Tabela. 42.Kształtowanie się wielkości portfela kredytów zagrożonych, w mld zł (na koniec okresu) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 III kw. 2014 

MSP 18,4 20,0 21,7 21,3 21,5   

Przedsiębiorstwa duże 8,8 7,8 10,5 10,6 10,7   

Przedsiębiorcy indywidualni 6,0 7,7 9,2 10,1 11,1  

Razem 33,2 35,5 41,4 42,0 43,3 

Źródło: obliczenia na podstawie raportów o sytuacji banków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

Rys. 4. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym ogółem oraz w portfelach kredytowych poszczególnych 
grup kredytobiorców  

 

Źródło: obliczenia na podstawie raportów o sytuacji banków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

W przypadku pozostałych dwóch grup kredytobiorców (mali i średni przedsiębiorcy oraz 

przedsiębiorstwa duże) można mówid o poprawie jakości portfela kredytowego, odzwierciedlonej 

spadkiem udziału wartości kredytów zagrożonych w portfelach obu tych grup. To pozytywne zjawisko 

wynika również jedynie z niewielkich przyrostów wartości kredytów zagrożonych w III kw. 2014 r. (w 

porównaniu do kooca 2013 r.: o 0,2 mld zł - wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz o 0,1 mld zł 

w grupie przedsiębiorstw dużych). Warto przy tym zauważyd, iż dla tych kategorii przedsiębiorstw, 

udział kredytów zagrożonych w ich portfelach, począwszy od roku 2012 systematycznie maleje. 

Można więc tu mówid o kształtowaniu się pozytywnej tendencji. Poprawa jakości portfela kredytów 

MSP i przedsiębiorstw dużych (oraz stabilizacja portfela zagrożonego w przedsiębiorstwach 

indywidualnych) wywoływana jest (i wzmacniana) przez ożywienie gospodarki. Z drugiej jednak 

strony, najnowsze dane GUS nie wskazują na szczególną poprawę sytuacji przedsiębiorstw w 2014 w 
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stosunku do 2013 roku142. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o ok. 2,1% od 

osiągniętych rok wcześniej, a koszty uzyskania przychodów wzrosły o 2,3% (nieznacznie pogorszył się 

wskaźnik poziomu kosztów). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty 

tej działalności były wyższe niż rok wcześniej (odpowiednio o 2,0% i o 1,9%). Wskaźniki wyniku 

finansowego netto i brutto oraz rentowności obrotu uległy nieznacznemu pogorszeniu. Natomiast 

poprawiły się wskaźniki płynności I oraz II stopnia (odpowiednio o ok. 11 i 6 p.proc. w stosunku do 

2013 r.).  

W kontekście analizy kształtowania się wielkości akcji kredytowej i jakości (ryzyka) portfeli 

kredytowych trzeba pamiętad o specyficznych zagrożeniach, które współcześnie generuje niestabilna 

sytuacja polityczna w Europie Wschodniej i Afryce Północnej. Na sytuację w Polsce wpływa 

szczególnie konflikt ukraioski, związane z nim sankcje, a także niepewnośd co do trwałości i siły 

ożywienia gospodarczego w Eurolandzie. Ewentualny, niekorzystny rozwój sytuacji będzie 

negatywnie wpływał na skłonnośd biznesu do zwiększania aktywności gospodarczej, szczególnie 

inwestycyjnej. Zagrożenia te mogą wpłynąd w przyszłości na stagnację / spadek wielkości portfela 

kredytowego oraz pogorszenie się jego jakości. 

Ze względu na brak dostępu do odpowiednich danych o jakości portfela kredytowego na poziomie 

krajowym (dane w podziale na poszczególne regiony nie są, jak już wspominaliśmy, zbierane przez 

Narodowy Bank Polski) pozostaje wykorzystad dane dotyczące jakości portfela funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych, w tym dane dotyczące jakości reporęczanych poręczeo i 

udzielanych pożyczek i kredytów w ramach Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce. 

Poniżej prezentujemy wybrane dane, dotyczące jakości portfela funduszy poręczeniowych w 

województwie wielkopolskim143. 

  

                                                           
142

 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., GUS, opracowania sygnalne, Warszawa 20.03.2015 r. 
143

 Dane dla funduszu Polfund dotyczą wyłącznie poręczeo udzielonym firmom z terenu województwa wielkopolskiego i 
rezerw, związanych z tymi poręczeniami. 
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Tabela 43. Wielkośd rezerw tworzonych przez wielkopolskie fundusze poręczeo kredytowych na 31 grudnia 2014 

 Wartośd rezerw 
celowych i ogólnych 

Wartośd aktualnych 
poręczeo, dla których 
były tworzone 
rezerwy

144
 

Udział rezerw w portfelu 
aktywnych poręczeo

145
 

Jarocioski Fundusz 
Poręczeo Kredytowych 

852 25240 3,4% 

Samorządowy Fundusz 
Poręczeo Kredytowych w 
Gostyniu 

6860 65256 10,5% 

Poznaoski Fundusz 
Poręczeo Kredytowych  

5324 50237 10,6% 

Fundusz Rozwoju i 
Promocji Województwa 
Wielkopolskiego 

8466 171037 4,9% 

Polfund
146

 1458 19303 5,9% 

RAZEM: 22960 331073 6,9% 

Źródło: dane udostępnione przez poszczególne fundusze poręczeniowe, obliczenia własne. 
Dane w tysiącach złotych. 

Wielkośd rezerw w województwie wielkopolskim w porównaniu do wartości aktywnych poręczeo jest 

stosunkowo zbliżona do wartości odnotowanej w badaniu ogólnopolskim, w którym wynosiła ona 

6,5% na 30 czerwca 2014. Nieco wyższy udział dla wielkopolskich funduszy poręczeniowych może 

oznaczad nieco gorszą jakośd ich portfela, chod różnice są minimalne. 

Kolejny zestaw danych dotyczy udziału należności z tytułu wypłaconych poręczeo w porównaniu do 

wartości aktywnych poręczeo (bez uwzględnienia Polfundu). 

  

                                                           
144

 W sytuacji w której dla części poręczenia nie były tworzone rezerwy, głównie ze względu na ich objęcie reporęczeniem, 
prosiliśmy, aby fundusze podały dane tylko o wartości tej części poręczeo dla której tworzono rezerwy, nie zawsze jednak 
zostało to uwzględnione. 
145

 Udział ten można uznad za nieco zawyżony, ze względu na brak korekty ze względu na korzystanie z reporęczeo poziomu 
rezerw ogólnych. De facto jednak reporęczenia nie wpływają na poziom rezerw ogólnych, więc wyliczenia można uznad za 
prawidłowe. 
146

 Dane dotyczą wyłącznie aktywności funduszu wobec firm z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego. 
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Tabela 44. Jakośd portfela wielkopolskich funduszy poręczeo kredytowych na 31 grudnia 2014 

 Wartośd należności z 
tytułu wypłaconych 
poręczeo 

Wartośd aktywnych 
poręczeo 

Udział wypłaconych i 
odzyskiwanych poręczeo 
w aktywnym portfelu 

Jarocioski Fundusz 
Poręczeo Kredytowych 

390 6 689 1,5% 

Samorządowy Fundusz 
Poręczeo Kredytowych w 
Gostyniu 

595 96 692 0,6% 

Poznaoski Fundusz 
Poręczeo Kredytowych  

0 96 229 0,0% 

Fundusz Rozwoju i 
Promocji Województwa 
Wielkopolskiego 

577 171 037 0,3% 

RAZEM:  1 563 389 197 0,4% 

Źródło: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Dane w tysiącach złotych 

Powyższe dane wskazują na bardzo dobrą jakośd portfela wielkopolskich funduszy poręczeniowych, 

mierzoną wielkością wypłaconych poręczeo. Warto przy tym zauważyd, (nie negując generalnego 

wniosku), że znaczący wpływ na takie dane ma wspomniany wcześniej, przyjęty przez częśd funduszy 

system wypłaty poręczeo bankom, w co najmniej dwóch wypadkach wypłata poręczenia ma miejsce 

dopiero po stwierdzeniu przez bank bezskuteczności dalszych działao egzekucyjnych, jest więc bardzo 

odsunięta w czasie.  

Do oszacowania ryzyka, związanego z wypłatą poręczeo użyteczne są także dane dotyczące jakości 

portfela (tzw. szkodowości) w ramach Inicjatywy JEREMIE147 oraz PO RPW, które prezentujemy 

poniżej. Szkodowośd jest rozumiana jako wartośd wniosków o wypłatę poręczenia 

portfelowego/reporęczenia, w stosunku do wartości zawartych umów, zaś w przypadku pożyczki 

globalnej jako udział pożyczek przeterminowanych i wypowiedzianych w ogóle pożyczek udzielonych.  

  

                                                           
147

 Bez województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Tabela 45. Poziom szkodowości w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz Instrumentów finansowych w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 31 grudnia 2014 

Produkt Kategoria firm Województwo 

wielkopolskie 

Polska – Inicjatywa 

JEREMIE oraz PO RPW 

Pożyczka globalna Ogółem  9,85% 9,07% 

Firmy start-up 16,26% 14,18% 

Poręczenie portfelowe Ogółem  11,97% 9,48% 

Reporęczenie Ogółem  0,03% 0,81% 

Źródło: dane Banku Gospodarstwa Krajowego, menedżera funduszy powierniczych w poszczególnych 
województwach. 

Jak widad przeciętny poziom szkodowości jest w województwie wielkopolskim zróżnicowany: 

znacznie lepszy, niż w Polsce w przypadku reporęczeo (co może byd zarówno wynikiem przyjętego 

systemu wypłat, jak i jakości zarządzania w funduszach poręczeniowych, powszechnie ocenianej jako 

bardzo wysoka, w porównaniu do innych regionów), natomiast nieco gorszy w przypadku poręczeo 

portfelowych oraz pożyczki globalnej. W przypadku pożyczki globalnej finansowanie firm 

rozpoczynających działalnośd gospodarczą jest oczywiście obciążone wyraźnie większym ryzykiem i 

nieco bardziej ryzykowne, niż w innych regionach. W przypadku poręczeo portfelowych szkodowośd 

jest nieco wyższa, niż średnia w ramach całej Inicjatywy JEREMIE i PO RPW. 

Podsumowując, można przyjąd, że różne miary szkodowości wynoszą pomiędzy 0,5% i 15%. 

Teoretycznie ryzyko oczekiwane można by oszacowad na poziomie 10%, jednak biorąc pod uwagę 

wybrane wskaźniki (szkodowośd w ramach poręczenia portfelowego oraz w ramach pożyczki 

globalnej dla firm rozpoczynających działalnośd gospodarczą) proponujemy oszacowad je 

konserwatywnie na poziomie 15%.Z kolei ryzyko nieoczekiwane, ze względu na mało stabilną 

światową sytuację polityczną i gospodarczą proponujemy oszacowad na poziomie 10%, zatem łącznie 

ryzyko wynosiłoby 25%. W przypadku instrumentów, skierowanych wyłącznie do firm 

rozpoczynających działalnośd gospodarczą, proponujemy, aby łączne ryzyko zostało określone na 

poziomie 30%. 

Warto przy tym wskazad, że dopuszczamy sytuację, w której, ze względów wdrożeniowych, w 

pierwszej fazie realizacji projektów wyżej opisane szacunki ryzyka byłyby nieco wyższe (w takim 

przypadku dla instrumentów portfelowych cap wynosiłby np. od 40 do 50%), ostatecznie jednak, na 

koniec realizacji projektów, o ile na rynku poręczeniowym/finansowym nie zajdą znaczące zmiany, 

powinny one zbliżad się do założonych wartości. 

W przypadku instrumentów portfelowych (poręczenie portfelowe i reporęczenie) zasady wdrażania 

obu instrumentów powinny zakładad limit wypłat („cap”) zbliżony do szacowanego ryzyka, a w 

przypadku poręczeo indywidualnych stosunek docelowego portfela poręczeo do wartości alokacji 

WRPO powinien byd odwrotnością przyjętego współczynnika ryzyka. W tym ostatnim przypadku 

oczywiście nie znajduje zastosowanie mechanizm „cap”. 
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Przy założeniu, że średnie poręczenie dotyczy 60% kapitału pożyczki lub kredyty założony 

współczynnik mnożnikowy powinien wynosid 6,66. Biorąc pod uwagę ewentualne problemy 

wdrożeniowe można ostrożnie zmniejszyd go do poziomu 6,0. 

9.3 Maksymalizacja zainteresowania instrumentami finansowymi 

Ze względu na dośd znaczną proponowaną skalę wykorzystania instrumentów finansowych w ramach 

WRPO 2014+, bardzo ważną kwestią jest zaproponowanie odpowiednich rozwiązao 

maksymalizujących prawdopodobieostwo zainteresowania tymi instrumentami, zarówno po stronie 

potencjalnych pośredników finansowych, jak i – przede wszystkim – po stronie odbiorców 

ostatecznych. Pomocne w zaprojektowaniu odpowiednich rozwiązao wydają się byd doświadczenia z 

okresu 2007-2013. 

Kluczową kwestią jest pamiętanie o tym, że instrumenty finansowe oferowane ze środków 

publicznych muszą byd łatwiej dostępne lub bardziej atrakcyjne dla odbiorcy ostatecznego, niż 

instrumenty zwrotne oferowane komercyjnie. W przypadku instrumentów adresujących lukę 

finansową kluczowy jest sam fakt dostępności, ze względu na brak możliwości pozyskania 

finansowania komercyjnego, w przypadku instrumentów zawierających efekt zachęty, m.in. niższe 

koszty. W przypadku instrumentów z efektem zachętynajczęściej eksponowanym czynnikiem jest 

cena, czyli w przypadku instrumentów dłużnych przede wszystkim oprocentowanie. W czasach 

niskich stóp procentowych ten element niestety wyraźnie traci na znaczeniu, stąd też sugerujemy 

maksymalne wykorzystanie przewagi konkurencyjnej, jaką może byd brak lub niski poziom innych 

opłat (np. prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki-  opłaty te w przypadku kredytów bankowych w 

ostatnich latach wyraźnie rosną), taka zresztą była oferta w przypadku Inicjatyw JESSICA i JEREMIE, 

chod przynajmniej w przypadku JEREMIE nie wszyscy pośrednicy finansowi zdecydowanie 

akcentowali ten czynnik. Znaczącą przewagą może też byd w ogóle możliwośd skorzystania z 

finansowania dzięki większemu poziomowi ryzyka, jaki może byd akceptowany w ramach niektórych 

publicznych instrumentów finansowych – w tym przypadku idealnym przykładem jest finansowanie 

dla firm rozpoczynających działalnośd gospodarczą (tzw. start-upów). W tej sferze niestety pozostaje 

wiele do zrobienia, gdyż na poziomie deklaracji decydenci bardzo chętnie wyrażają otwartośd na 

większe ryzyko, podczas gdy w rzeczywistości w większości przypadków maksymalne poziomy tzw. 

stratowości są ustawiane na dośd niskim poziomie. 

Interesującym parametrem może byd też udzielanie finansowania na dłuższe okresy, niż ma to 

zwyczajowo miejsce w przypadku kredytów komercyjnych – przykładem tego typu działao może byd 

oferta w ramach Inicjatywy JESSICA. Specyficzna jest natomiast sytuacja instrumentów 

poręczeniowych (gwarancyjnych) – na rynku komercyjnym w zasadzie brak jest tego typu 

instrumentów. 

Niesłychanie ważną, a bardzo niedocenianą kwestią mogącą z jednej strony skłaniad, z drugiej zaś 

odstręczad potencjalnych odbiorców ostatecznych jest liczba i zawartośd dokumentów formalnych, 

związanych z pozyskaniem finansowania, a następnie z jego rozliczeniem. Naturalnie cześd tej 

dokumentacji jest związana z określoną metodologią oceny wniosków o finansowanie, stosowaną 

przez poszczególnych pośredników finansowych, czego nie dyskutujemy, gdyż jest to przedmiotem 
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normalnej gry rynkowej148. Zdecydowanie natomiast rekomendujemy bardzo staranną i krytyczną 

analizę wymogów stawianych przed odbiorcami ostatecznymi, w związku z wymaganiami funduszu 

funduszy lub Instytucji Zarządzającej. Naszym zdaniem w przypadku każdego dokumentu/wymogu 

należy przeprowadzid krytyczną analizę na ile jest on faktycznie niezbędny. Dobrą, rekomendowaną 

metodą na ograniczenie wymogów formalnych jest też sporządzenie porównania wymagao 

formalnych (wymagane dokumenty, obowiązki sprawozdawcze) dla zbliżonego tematycznie149 

wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego: różnica powinna mied zasadniczy charakter, naturalnie na 

korzyśd finansowania zwrotnego. 

Bardzo ważną sferą, wpływającą na zainteresowanie instrumentami finansowymi, jest 

umiejscowienie na mapie innych instrumentów wsparcia publicznego. Potencjalnie niesłychanie 

niebezpieczną z tego punktu widzenia sytuacją jest ewentualna konkurencja instrumentów 

bezzwrotnych, które z oczywistych powodów będą zawsze skutecznie wypierad instrumenty 

finansowe. Taka sytuacja nie powinna wprawdzie mied miejsca pomiędzy programami krajowymi i 

regionalnymi (ze względu na postanowienia tzw. linii demarkacyjnej), w niniejszym dokumencie 

sugerujemy także demarkację pomiędzy instrumentami zwrotnymi i bezzwrotnymi w ramach WRPO 

2014+.Dośd poważnym wyzwaniem pozostaje natomiast demarkacja pomiędzy instrumentami 

oferowanymi ze środków europejskich, a finansowaniem publicznym oferowanym ze środków 

krajowych. Problem ten dotyczy w szczególności finansowania związanego ze zwiększeniem udziału 

odnawialnych źródeł energii oraz ze zmniejszeniem emisji szkodliwych związków chemicznych. Do 

chwili obecnej nie jest znana oferta narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w okresie 2015-2020. Wypada tylko wyrazid nadzieję, że oferta ta będzie miała 

charakter komplementarny wobec oferty w ramach poszczególnych RPO, jak dotąd przewagą 

finansowania krajowego była możliwośd częściowego umarzania kapitału udzielanych pożyczek, która 

była i jest nadal niedostępna dla instrumentów finansowych oferowanych ze środków europejskich.  

Odrębną, chod też bardzo ważną kwestią pozostaje pozyskanie odpowiednich pośredników 

finansowych. W tej sferze dośd poważnym wyzwaniem pozostają wspomniane już wcześniej i 

określone w Rozporządzeniu Delegowanym, znacznie niższe, niż w okresie 2007-2013, limity kosztów 

i opłat za zarządzanie. Ich bezpośrednie zastosowanie (a także, jak rozumiemy, brak zachęt150) może 

spowodowad, że zainteresowanie pełnieniem roli pośrednika finansowego może byd dośd 

ograniczone. Z tego powodu zdecydowanie sugerujemy wykorzystanie możliwości, jaką stwarza art. 

13 ust.6 Rozporządzenia Delegowanego, czyli wybór pośredników finansowych w drodze przetargu 

na zasadach prawa zamówieo publicznych. Ten tryb jest wprawdzie dośd sformalizowany, jednak 

dzięki temu nie będą obowiązywad limity kosztowe. Zastosowanie drogi przetargowej bynajmniej nie 

                                                           
148

 Skomplikowane i liczne dokumenty, służące jednak wyłącznie ocenie ryzyka, związanego z finansowaniem danego 
podmiotu, mogą z jednej strony odstraszad potencjalnych chętnych, z drugiej jednak redukowad ryzyko, związane z daną 
transakcją; o ile jednak ich zakres i skala stosowania są autonomiczną decyzją pośrednika finansowego, zaś ich celem jest 
redukcja ryzyka związane z udzielanym finansowaniem, trudno w tę sferę ingerowad. 
149

 Naturalnie, nie zawsze takie porównanie jest możliwe. 
150

 Zawarte w Rozporządzeniu Delegowanym poziomy kosztów i opłat za zarządzanie biorą pod uwagę szybkośd wdrażania 
danego instrumentu finansowego, co naszym zdaniem nie bardzo zostawia pole do stosowania instrumentu zachęt. 
Generalnie, w sytuacji powierzania funkcji pośredników finansowych w drodze przetargowej, Zamawiający może dowolnie 
ustalid mechanizm finansowania wynagrodzenia pośredników, zaś konkretne wielkości zostaną ustalone przez wygrywające 
oferty. 
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oznacza, że trzeba będzie znacząco zwiększyd środki na pokrycie kosztów zarządzania; zależy to 

wyłącznie od kwot, jakie zaproponują poszczególni oferenci. Dodatkowo, cena nie powinna byd 

jedynym kryterium wyboru. 

Dośd ważna kwestią pozostaje też skuteczna promocja instrumentów finansowych. W minionym 

okresie programowania była ona realizowana zarówno przez IZ WRPO, Menedżera Funduszu 

Powierniczego JEREMIE (BGK), Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA 

(BGK), jak i samych pośredników finansowych w ramach JEREMIE. Niestety nie są nam znane badania 

dotyczące skuteczności działao promocyjnych, jednakże z opinii wyrażanych w ramach badao 

jakościowych, a także z bardzo pozytywnych wyników wdrażania obu Inicjatyw, wynika, że były one 

skuteczne. W związku z tym w ramach WRPO 2014+ proponujemy rozważenie wykorzystania 

wypromowanych już skrótów JEREMIE i JESSICA, na przykład w formie JEREMIE/JESSICA 2 lub 

JEREMIE/JESSICA +. 

10 System wdrażania instrumentów finansowych 

10.1 Rozwiązania strukturalne 

Ustalenie kształtu instytucjonalnego systemu wdrażania instrumentów finansowych stanowi element 

systemu realizacji instrumentów finansowych na różnych szczeblach organizacyjnych (np. na szczeblu 

regionalnym). Niezbędne jest zatem rozważenie możliwych do zastosowania rozwiązao 

strukturalnych w ramach WRPO 2014-2020, dotyczących wdrażania instrumentów finansowych. 

Możliwy kształt systemu wdrażania instrumentów finansowych został uregulowany w 

Rozporządzeniu Ogólnym151 oraz - uzupełniająco - w polskiej ustawie wdrożeniowej152. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ogólnym, system taki musi zostad ustanowiony w celu realizacji instrumentów 

finansowych ustanowionych na poziomie transnarodowym lub transgranicznym, krajowym lub 

regionalnym, zarządzanych przez Instytucję Zarządzającą programem (lub zarządzanych przez inny 

podmiot za jej odpowiedzialnością) (art. 38 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego)153.  

Rozwiązania wdrożeniowe, które dotyczą instrumentów finansowych zarządzanych na szczeblu 

regionalnym, opierad się mogą na trzech wariantach (opcjach) organizacyjnych.  

  

                                                           
151

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
152

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, Dz. U. 2014, poz. 1146. 
153

 Rozporządzenie Ogólne umożliwia również wdrażanie instrumentów finansowych oferowanych na poziomie Unii 
Europejskiej, zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję (art. 38 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego). W tym 
przypadku, alokacja krajowa (regionalna) musi zostad udostępniona z przeznaczeniem jej środków na wspieranie 
pośredników realizujących instrumenty finansowe w kraju / regionie udostępniającym środki. W tym przypadku nie ma 
możliwości jakiejkolwiek ingerencji w oferowane "centralnie" instrumenty (np. w programie HORYZONT i COSME) - z natury 
rzeczy mogą one zatem odbiegad od specyficznych potrzeb kraju / regionu. Jest to rozwiązanie właściwe dla sytuacji braku 
"lokalnych" doświadczeo i zdolności do zarządzania instrumentami lub też ich niewielkiej skali, podważającej ekonomikę 
innych rozwiązao. Z żadną z takich sytuacji nie mamy do czynienia w województwie wielkopolskim (opcję tę pomijamy). 
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Rys. 5. Opcje wdrożeniowe instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ogólnego  

1. Pierwsza opcja wdrożeniowa (art. 38 ust. 4 lit. a i b Rozporządzenia Ogólnego) umożliwia 

wdrażanie instrumentów przez pośredników finansowych wybieranych w trybie 

konkursowym (przetargowym) przez Instytucję Zarządzającą programem (WRPO), 

ewentualnie poprzez zainwestowanie środków programu w istniejącą lub nowotworzoną 

instytucję, która wdrażad będzie instrument finansowy (np. utworzony podmiot celowy - 

special purpose vehicle). W tym drugim przypadku, wdrażanie instrumentów finansowych 

może byd realizowane w formule funduszu funduszy (rozwiązanie to bliżej przedstawiamy w 

kolejnym punkcie), polegającej na wyborze pośredników finansowych przez istniejącą lub 

nowoutworzoną instytucję, której powierzone zostanie wdrażanie. Instytucja ta przekazuje 

następnie pośrednikom środki programu na realizację poszczególnych instrumentów 

finansowych. 

Rozwiązanie to daje dużą swobodę wyboru instytucji wdrażających instrumenty finansowe 

(już istniejących lub powołanych w tym celu). Jednak, w przypadku bezpośredniego wyboru 

pośredników finansowych, wymaga ustanowienia stosunkowo złożonego mechanizmu 

zarządzania, obsługującego wszystkie funkcje związane z wyborem pośredników, nadzorem 

nad ich funkcjonowanie i monitorowaniem wdrażania instrumentów finansowych. Instytucja 

Zarządzająca jest tu niejako pozostawiona "sama sobie", co oznacza dużą elastycznośd, ale z 

drugiej strony, również koniecznośd mobilizacji potencjału / zasobów organizacyjnych 

umożliwiających zarządzanie całym systemem. Z kolei wybór instytucji wdrażającej 

instrumenty w formule funduszu funduszy ogranicza ww. konsekwencje organizacyjno-

zasobowe - w takim przypadku zastosowanie znajdą tu rozwiązania charakterystyczne dla 

działania systemu wdrażania poprzez fundusz funduszy. 
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2. Druga opcja zakłada wdrażanie instrumentów finansowych przez fundusz funduszy (art. 38 

ust. 4 lit.a i b Rozporządzenia Ogólnego), czyli wybrany przez IZ WRPO podmiot (podmioty), 

który przejmuje (powierza mu się) w zarządzanie środki programu przeznaczone na realizację 

instrumentów finansowych154, dystrybuując je dalej (w oparciu o postępowania przetargowe 

/ konkursowe) do pośredników finansowych, którzy finalnie odpowiedzialni będą za ich 

dystrybucję do odbiorców ostatecznych). 

Formuła funduszu funduszy wymaga wyboru podmiotu zarządzającego. Podmiot taki będzie 

musiał utworzyd rachunek powierniczy prowadzony na rzecz Instytucji Zarządzającej lub 

wydzielid instrument finansowy jako oddzielny (wydzielony księgowo) blok finansowy (block 

of finance) w ramach instytucji finansowej. Wybór podmiotu zarządzającego może się odbyd 

w drodze powierzenia tej funkcji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) lub 

Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI)155 (art. 38 ust. 4 lit. b (i)), bez konieczności 

przeprowadzania konkursu na wybór lub podmiotowi prywatnemu lub publicznemu 

wyłonionemu w otwartej procedurze tj. przy zastosowaniu rozwiązao gwarantujących 

transparentnośd postępowania, obiektywizm decyzji i eliminujących ewentualny konflikt 

interesów156 (art. 38 ust. 4 lit. b (ii) oraz (iii)). Oczywiście, skorzystanie z usług EBI lub EFI 

znacznie upraszczałoby procedury implementacyjne z punktu widzenia regulacji, dotyczących 

wyboru usługodawcy. 

3. Trzecia opcja wdrożeniowa (art. 38 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Ogólnego) sytuuję Instytucję 

Zarządzającą jako podmiot działający samodzielnie, a więc dystrybuujący instrumenty 

finansowe bezpośrednio do odbiorców ostatecznych. Opcja ta ograniczona jest wyłącznie do 

dwóch typów instrumentów: poręczeo i pożyczek. O rozwiązaniu tym nie wspominają jednak 

regulacje polskiej ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którymi: „Podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy lub fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 rozporządzenia 

ogólnego, może byd podmiot wskazany w art. 38 ust. 4 lit. a i b rozporządzenia ogólnego 

/.../”. Nie sądzimy jednak, aby brak wskazania na tę opcje w ustawie wdrożeniowej stanowił 

szczególne ograniczenie eliminujące to rozwiązanie. Wynika to z prymatu rozporządzeo 

unijnych jako źródeł prawa wobec prawa krajowego (z wyjątkiem Konstytucji). Oznacza to 

zatem, że i ta opcja mieści się w spektrum możliwych rozwiązao. Mogą natomiast 

występowad inne przesłanki (nie natury prawnej) przesądzające o niskiej adekwatności tego 

rozwiązania. 

Poza wskazanymi opcjami (modelowymi) mówid można jeszcze o wariancie pośrednim, polegającym 

na wykorzystaniu wszystkich lub niektórych z ww. opcji wdrażania instrumentów finansowych. Tego 

rodzaju model (mieszany) również może byd rozważany, szczególnie, gdy przewidywane jest 

stosowanie instrumentów finansowych w różnych osiach priorytetowych, a także z uwagi na 

                                                           
154

 Rozporządzenie Ogólne dopuszcza bardzo szerokie grono potencjalnych instytucji, które mogą pełnid funkcję funduszu 
funduszy. Istniejące regulacje dotyczące podmiotów pełniących funkcję funduszu funduszy nie stanowią więc przeszkody w 
zastosowaniu tego rozwiązania. 
155

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym są one traktowane identycznie. 
156

 Art. 38 ust. 4 b Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. 
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zróżnicowanie samych instrumentów (instrumenty dłużne, kapitałowe, mieszane), może okazad się 

racjonalny.  

W ramach dwóch spośród trzech wymienionych wcześniej opcji wdrożeniowych (wyżej oznaczonych 

jako opcja 1 i 2) Instytucja Zarządzająca ma możliwośd zastosowania dwóch wariantów instrumentów 

finansowych. Mianowicie, w rachubę wchodzi skorzystanie z tzw. instrumentów "off-the-shelf" 

("gotowych" - o zadanych, minimalnych charakterystykach) lub też instrumentów projektowanych 

samodzielnie ("tailor-made"). Charakterystyki instrumentów "off-the-shelf" przedstawia dedykowane 

im Rozporządzenie Komisji Europejskiej157, w którym zaproponowano trzy uniwersalne instrumenty: 

(1) pożyczkowy - portfel pożyczkowy z podziałem ryzyka ("portfolio risk sharing loan), (2) poręczenia 

portfelowego ("capped portfolio guarantee)" i (3) pożyczek renowacyjnych ("renovation loan"). 

Instrumenty "off-the-shelf" mają "z góry" zadane charakterystyki, szczegółowo opisane w 

załącznikach do Rozporządzenia, które nie mogą byd zmieniane, można natomiast uzupełniad je 

własnymi rozwiązaniami. Niewątpliwie propozycje te są ciekawe, jednak stawiane w nich wymogi 

"standardowe" mogą ograniczad ich zastosowalnośd biorąc pod uwagę specyfikę regionalną. 

Przykładowo, jeśli chodzi o sytuację w Polsce (w tym województwo wielkopolskie) instrument 

pożyczkowy przewiduje stosunkowo wysoki wkład własny pośrednika (wynoszący co najmniej 25%158 

całkowitej wielkości instrumentu) - rozwiązanie to może skutecznie eliminowad pośredników sfery 

pozabankowej, którzy zapewne napotkają trudności w asygnowaniu wystarczającej wielkości 

środków własnych dedykowanych do instrumentu finansowego; z kolei instrument poręczeniowy ma 

charakter poręczenia portfelowego, rzadko stosowanego w warunkach polskich na poziomie 

regionalnym. Swoboda kształtowania instrumentów "off-the-shelf" jest więc ograniczona (przypisane 

im charakterystyki przez cały okres wdrażania muszą pozostawad niezmienne, zgodne z 

uregulowaniami Rozporządzenia) - w rezultacie są one mniej elastyczne. Natomiast doświadczenia 

polskie (w tym województwa wielkopolskiego) pokazują potrzebę i wysoką skutecznośd elastycznego 

kształtowania instrumentów finansowych w miarę realizacji programu (np. stopniowo różnicowane 

produkty oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim). W tej sytuacji 

stoimy na stanowisku, że wskazane jest raczej - pomimo niewątpliwie interesującej postaci 

instrumentów "off-the-shelf" - skorzystanie z możliwości samodzielnego projektowania 

instrumentów finansowych (np. tak jak jest to proponowane w niniejszej analizie). Rozwiązanie to 

pozwoli lepiej odzwierciedlid specyficzne potrzeby województwa, a także da możliwośd elastycznego 

reagowania w sytuacji zmian tych potrzeb. Podejście takie uzasadnia również czynnik poważnych 

doświadczeo, którymi dysponuje Instytucja Zarządzająca WRPO, a które wynikają z wdrażania 

instrumentów finansowych w poprzednim okresie funduszy strukturalnych (Inicjatywa JEREMIE i 

JESSICA). 

Uwagi na temat kryteriów wyboru funduszu funduszy i pośredników finansowych 

Istotne (i bardzo praktyczne) zagadnienie stanowi koniecznośd uwzględnienia wymogów i kryteriów 

wyboru podmiotów, które mają wdrażad instrumenty finansowe. Regulacje na ten temat zawiera 

                                                           
157

 Rozporządzenie Wdrożeniowe Komisji (UE) z 11 września 2014 r. nr 964/2014. 
158

 Art. 6 Rozporządzenia Wdrożeniowego (UE) nr 964/2014. 
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Rozporządzenie Delegowane159 (art. 7). Wymogi i kryteria dotyczą dwóch poziomów 

instytucjonalnych systemu wdrażania, a więc: (i) podmiotów wybieranych do wdrażania 

instrumentów finansowych w ramach opcji wdrożeniowych art. 38 ust. 4 lit. a i b Rozporządzenia 

Ogólnego (nie dotyczą one przypadku, gdy podmiotem wybranym byłby EBI / EFI), (ii) mają one 

również zastosowanie w przypadku wyboru pośredników finansowych przez podmioty wyłonione 

jako wdrażające instrumenty finansowe (w takim zakresie kryteria te obowiązują również EBI/EFI, 

które musiałyby kierowad się nimi dokonując wyboru pośredników finansowych). 

Art. 7. Rozporządzenia Delegowanego przedstawia wymogi, obowiązujące podmiot wdrażający 

instrumenty finansowe. Dotyczą one jego zdolności prawnej, trwałości ekonomicznej i finansowej, 

potencjału organizacyjnego, zapewniającego zdolnośd wdrożenia instrumentu finansowego, 

dysponowania odpowiednim systemem księgowym i systemem kontroli. Ponadto podmiot taki 

zobowiązany jest do poddania się audytowi właściwych instytucji krajowych i europejskich.  

Jeśli chodzi o kierunkowe kryteria wyboru pośredników finansowych (np. pozabankowych instytucji 

prowadzących działalnośd pożyczkową lub poręczeniową, banków), to ten sam artykuł wskazuje ich 

listę minimalną. Uwzględnia ona siedem szczegółowych kryteriów. Mówiąc w skrócie są to160:  

 solidnośd i wiarygodnośd metodyki oceny, stosowanej do wyboru pośredników finansowych;  

 poziom oferowanych kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie instrumentów finansowych;  

 propozycje warunków i zasad wspierania odbiorców ostatecznych, w tym polityka cenowa, 

zdolnośd mobilizacji dodatkowych kapitałów poza wkładem z programu, propozycje 

dodatkowej działalności na rzecz pośredników / odbiorców ostatecznych, poza działalnością 

podstawową, środki redukcji potencjalnego konfliktu interesów, w sytuacji zapewniania 

dodatkowego wkładu do instrumentu finansowego lub dzielenia się ryzykiem. 

Poza tymi kryteriami, art. 7 Rozporządzenia Delegowanego wskazuje na koniecznośd uwzględniania 

przy wyborze podmiotów wdrażających, jak i pośredników finansowych, takich kwestii jak: 

doświadczenie instytucji we wdrażaniu instrumentów finansowych (z uwzględnieniem specyfiki 

konkretnych z nich - np. instrumentów dłużnych), wiedzę i doświadczenie personelu instytucji 

delegowanego do realizacji zadao związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych. Ponadto, 

dokonywany wybór powinien zachodzid przy zastosowaniu procedur zapewniających 

transparentnośd postępowania i obiektywizm decyzji. Powinien również eliminowad wszelkie 

możliwe pola konfliktu interesów. 

Na pewno waga przedstawionych wymogów i kryteriów jest bardzo duża. W związku z tym, w toku 

prac nad kształtowaniem systemu wdrażania ww. kryteria powinny zostad odpowiednio 

zoperacjonalizowane. W praktyce funkcjonującego systemu powinno umożliwiad to łatwiejsze 

przełożenie ww. wskazao na konkretne kryteria operacyjne, stosowane przy wyborze instytucji 

wdrażających instrumenty finansowe (np. wybór funduszu funduszy). Natomiast jeśli chodzi o sferę 

wyboru pośredników finansowych, dokonywanego przez instytucje wyłonione do wdrażania 
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 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014. 
160

 Rozporządzenie Delegowane nie operacjonalizuje tych kryteriów. Jest to zadanie podmiotu dokonującego wyboru (np. 
zadanie podmiotu pełniącego rolę funduszu funduszy). 
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instrumentów finansowych (np. fundusz funduszy), wskazania te określają niezbędne do stosowania 

przez nie kryteria. 

Propozycje rozwiązao modelu wdrażania instrumentów finansowych 

Spośród możliwych modeli wdrażania instrumentów finansowych WRPO w polu decyzji znajdują się 

dwa rozwiązania z dodatkowymi wariantami: 

1. Wybór pośredników finansowych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą; 

2. Wybór funduszu funduszy, który następnie wybierad będzie pośredników finansowych161. 

Kluczową decyzją, jeżeli chodzi o system wdrażania instrumentów finansowych, jest decyzja, który z 

powyżej rozważanych wariantów wybrad. W województwie wielkopolskim w okresie programowania 

2007-2013 zebrane zostały rozległe doświadczenia, dotyczące oparcia systemu wdrażania 

instrumentów finansowych o mechanizm funduszu funduszy (Inicjatywa JEREMIE i JESSICA - 

podmiotami wdrążającymi fundusz funduszy były, odpowiednio: BGK i EBI). Doświadczenia te są 

generalnie pozytywne. W tej sytuacji można zwrócid uwagę na zalety zastosowania w systemie 

wdrażania wariantu funduszu funduszy (zalety tego rozwiązania są w większości jednocześnie 

wadami wdrażania instrumentów finansowych bezpośrednio przez IZ WRPO i na odwrót). Znaczenie 

mają tu przede wszystkim: 

 możliwośd przeniesienia całości zadao wdrażania instrumentów finansowych w 

województwie wielkopolskim na wybraną instytucję zewnętrzną (pełniącą rolę funduszu 

funduszy), posiadającą możliwości techniczne, kadrowe, odpowiednią infrastrukturę i 

niezbędne doświadczenie; w przypadku wyboru do pełnienia roli funduszu funduszy instytucji 

finansowej - co, w przypadku tej opcji, jest naturalne - sposobnośd wykorzystania właściwych 

dla takiej instytucji doświadczeo, specjalizacji, jak i kontaktów z pośrednikami finansowymi 

(specyficzny know-how), 

 zależnie od wyboru, możliwośd powierzenia funkcji wdrożeniowych renomowanej instytucji, 

dobrze znanej i rozpoznawalnej na rynku finansowym, 

 możliwośd elastycznego reagowania funduszu funduszy na zmieniający się popyt na 

instrumenty finansowe, polegająca na wprowadzaniu do systemu nowych pośredników 

finansowych w oparciu o odpowiednio dostosowywane warunki konkursowe regulujące 

wyborem pośredników, czy też projektowanie ram (lub szczegółów) nowych produktów 

finansowych, które rozprowadzad będą pośrednicy finansowi, 

 skoncentrowanie funkcji wdrożeniowych w jednym lub dwóch funduszach funduszy ułatwia 

sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem instrumentów finansowych, 

 skoncentrowanie funkcji monitoringu wdrażania instrumentów finansowych po stronie 

podmiotu / podmiotów pełniących rolę funduszu funduszy, 

                                                           
161

 Rozwiązanie to obejmuje wariant szczegółowy, polegający na wyborze dwóch funduszy funduszy, z podziałem pomiędzy 
nie funkcji zarządzania różnymi (odmiennymi tematycznie) instrumentami finansowymi (z jednej strony instrumenty 
finansowe w priorytetach inwestycyjnych WRPO, dotyczących wspierania przedsiębiorczości, z drugiej, zarządzanie 
instrumentami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie przedsięwzięd w zakresie efektywności energetycznej i 
rewitalizacji). Wybór tego rodzaju jest uzasadniony, zarówno specyfiką wspierania poszczególnych dziedzin, z drugiej zaś, 
korzystnymi doświadczeniami województwa wielkopolskiego w stosowaniu schematów wdrożeniowych Inicjatywy JEREMIE 
i JESSICA w poprzednim okresie programowania (funkcjonujące równolegle dwa fundusze powiernicze, obsługujące 
odmienne dziedziny wsparcia). 
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 w przypadku wyboru instytucji ulokowanej w regionie, możliwośd budowy / wzmocnienia 

własnych (regionalnych) doświadczeo w zarządzaniu wdrażaniem instrumentów finansowych, 

 rozwiązanie, polegające na powierzeniu roli funduszu funduszy instytucji zewnętrznej nie jest 

szczególnie kosztowne (koszty zarządzania są z góry określone – co więcej przewidywad 

można, że w wyniku konkursu/przetargu mogą one zostad ostatecznie ustalone na poziomie 

mniejszym, niż dopuszczają to limity kosztów zarządzania). Dodatkowo, zaletą takiego 

rozwiązania może byd możliwośd generowania określonych przychodów z kapitału 

lokowanego przez fundusz funduszy, chod mniejszych, niż w okresie programowania 2007-

2013, ze względu na przekazywanie środków finansowych w transzach. 

Z ustanowieniem opcji funduszu funduszy wiążą się określone wady, chod nie wydaje się, aby miały 

one charakter istotnie negujący sensownośd tego rozwiązania. Główne z nich dotyczą wyboru 

instytucji do pełnienia roli funduszu funduszy: 

 po pierwsze, jest to koniecznośd zaprojektowania i przeprowadzenia całego procesu wyboru 

funduszu funduszy. Niewątpliwie, znaczenie będzie mied czynnik czasu, bowiem – z uwagi na 

wagę zagadnienia oraz bardzo istotny zakres finansowy przekazywanych zadao, proces 

wyboru będzie skomplikowany. Oczywiście, wybór EFI / EBI generuje mniej tego rodzaju 

utrudnieo, gdyż jest bezprzetargowy162. Na pewno jednak - z uwagi na specyfikę tych 

instytucji, sposób ich organizacji, środowisko regulacyjne - wymagad będzie szeregu ustaleo, 

co będzie procesem długotrwałym. Nadal konieczne będzie odpowiednie sprecyzowanie 

zadao oraz dokonanie precyzyjnych uzgodnieo w sferze współpracy i nadzoru (zakładamy, że 

proces ten mied będzie postad negocjacji). Ponadto, w ostatecznym rezultacie wpływ IZ 

WRPO na szczegóły systemu wdrażania będzie zapewne mniejszy niż w przypadku, gdyby 

funkcja taka powierzona została instytucji krajowej. Zauważmy przy tym, że rozwiązanie takie 

nie gwarantuje budowy potencjału rodzimegopoza potencjałem pośredników wybranych 

przez menadżera funduszu funduszy. 

 po drugie, trzeba pamiętad, że nie jest optymalne pełnienie przez wybraną instytucję funkcji 

funduszu funduszy i jednocześnie występowania przez nią jako pośrednika finansowego 

dystrybuującego instrumenty finansowe do beneficjentów ostatecznych w ramach tych 

samych priorytetów inwestycyjnych, o ile nie będą to inne instrumenty163. W innym razie (a 

więc w przypadku stosowania tych samych instrumentów - czego nie rekomendujemy164), 

może to skutkowad tym, że niektóre podmioty (instytucje finansowe aktywnie funkcjonujące 

                                                           
162

 Nie sądzimy natomiast, że tryb wyboru stanowid powinien podstawową przesłankę decyzyjną w sprawie ustalenia 
systemu zarządzania instrumentami finansowymi. Ostatecznie, Urząd Marszałkowski dysponuje odpowiednimi służbami, 
zdolnymi do przygotowania i przeprowadzenia niezbędnej procedury przetargowej. 
163

 Np. fundusz funduszy dystrybuujący do pośredników wyłącznie instrumenty poręczeniowe, a jednocześnie, sam 
udzielający pożyczek. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne, aczkolwiek jego stosowanie skutkowad będzie fragmentacją 
systemu dystrybucji instrumentów finansowych, co powodowad będzie skomplikowanie całego systemu. 
164

 Nie wspominając już o tym, że fundusz funduszy rozprowadzając te same instrumenty, znajdzie się w konflikcie 
interesów, dokonując wyboru pośredników finansowych (i w tym zakresie, np. eliminujący niektórych z nich - nawet jeśli 
eliminacja byłaby uzasadniona z przyczyn merytorycznych). 
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w województwie) nie będą zainteresowane utratą możliwości rozprowadzania instrumentów 

jako pośrednik finansowy165,  

 po trzecie, należy również liczyd się z ryzykiem braku odpowiedniego zainteresowania ze 

strony instytucji, które rozważane byłyby jako właściwe (oczekiwane) do sprawowania roli 

funduszu funduszy. W takiej sytuacji, ostatecznie wystąpid może koniecznośd wyboru 

instytucji, które nie będą dysponowad oczekiwanym doświadczeniem, czy też nie będą 

dobrze rozpoznawalne na rynku finansowym. 

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, nie wydaje się, aby te trzy ograniczenia dyskwalifikowały omawiany 

wariant. W sumie, przewagi związane z zastosowaniem rozwiązania funduszu funduszy zdecydowanie 

przeważają nad wadami, tym bardziej, że wykorzystanie innego modelu (wybór pośredników 

finansowych bezpośrednio przez IZ) również obarczone będzie wadami. 

Analizując zalety i ograniczenia wiążące się z modelem funduszu funduszy należy zwrócid uwagą na 

rozwiązanie konkurencyjne, polegające na organizacji systemu wdrażania w oparciu przeprowadzanie 

wyboru pośredników finansowych samodzielnie przez IZ WRPO (model wdrażania bez funduszu 

funduszy). Zaletami takiego rozwiązania są: 

 możliwośd utrzymania pełnej kontroli strategicznej i operacyjnej nad kształtowaniem 

rozstrzygnięd, co do funkcjonowania pośredników finansowych rozprowadzających 

instrumenty finansowe oraz – przede wszystkim – nad ich wyborem (z drugiej strony, wysoki 

- satysfakcjonujący - poziom kontroli może byd utrzymany także w modelu z funduszem 

funduszy),  

 rozwiązanie zapewniające stosunkowo wysoką elastycznośd w kształtowaniu nowych 

instrumentów finansowych166, 

 model ten umożliwia budowanie, w rezultacie realizacji instrumentów finansowych, 

kompetencji regionalnych w zakresie wdrażania instrumentów oraz współpracy z 

pośrednikami finansowymi. W tym kontekście, nie bez znaczenia może byd też autorytet 

Urzędu Marszałkowskiego, jako ciała decyzyjnego, posiadającego bardzo dobre rozpoznanie 

specyfiki regionalnej oraz doświadczenie we wdrażaniu instrumentów wsparcia publicznego 

w regionie (to z kolei może byd istotne dla pośredników spoza województwa).  

Wymienionym mocnym stronom tej opcji wdrażania towarzyszą również określone ograniczenia. Na 

pewno obejmują one: 

 ograniczone doświadczenia we wdrażaniu instrumentów finansowych,  

 ograniczone zasoby kadrowe (i kompetencyjne) niezbędne do  przygotowania i prowadzenia 

konkursów na wybór pośredników finansowych, jak również zapewnienia nadzoru nad 

działalnością operacyjną pośredników (także wykonywania monitoringu),  

                                                           
165

 To interesująca konkluzja sformułowana w innym badaniu ex-ante instrumentów finansowych, w województwie, w 
którym powierzono pełnienie funkcji funduszu funduszy największej i bardzo doświadczonej, regionalnej instytucji 
pożyczkowej. Jej  przedstawiciele zwracali uwagę na odczuwane wady tego rozwiązania, tj. głównie częściowe ograniczenie 
udziału funduszu pożyczkowego w regionalnym rynku pożyczkowym (utrata możliwości rozwoju bezpośredniej działalności 
pożyczkowej w związku w dostępnymi w regionie środkami na pożyczki). 
166

 Samodzielnie (zależnie od potrzeb). W modelu funduszu funduszy wymagałoby to uzgodnienia z podmiotem 
zarządzającym funduszem funduszy. 
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 koniecznośd wzmocnienia potencjału kadrowego (i kompetencyjnego), co w konsekwencji 

(najprawdopodobniej) prowadzid będzie do przyrostu zatrudnienia, rozrostu organizacyjnego, 

i ostatecznie pojawienia się innych problemów w sferze zarządzania,  

 inne wady takiego rozwiązania to brak możliwości finansowania kosztów zarządzania 

(musiałyby one byd finansowane ze środków pomocy technicznej),  

 wreszcie warto zauważyd - i to ta przesłanka byd może jest najważniejsza - że opcja ta nie 

pozwala on na wykorzystanie know-how w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi, 

które to (z założenia) powinno byd oferowane przez instytucję zewnętrzną, gotową do 

sprawowania funkcji funduszu funduszy.  

Opierając się na opcjach wdrożeniowych zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym (art. 38), ww. 

argumentacja wskazuje na większą zasadnośd pierwszego z rozważanych rozwiązao, tj. zastosowaniu 

modelu wdrażania instrumentów finansowych w WRPO w oparciu o opcję funduszu funduszy (art. 

38, ust. 4 lit. b), co niniejszym rekomendujemy. 

Układ strukturalny modelu wdrażania instrumentów finansowych 

Przedstawione wady i zalety poszczególnych rozwiązao nie dyskwalifikują ostatecznie żadnego z nich. 

Za zasadne jednak uznajemy skoncentrowanie systemu wdrażania na modelu funduszu funduszy. 

Uwzględniając rozstrzygnięcia niniejszej analizy, które przewidują stosowanie instrumentów 

finansowych w priorytetach inwestycyjnych:  3c (Działanie 1.5 WRPO), 4c (Działanie 6.3 WRPO) oraz 

9b (Działanie 9.2 WRPO), system wdrażania powinien przyjąd postad dwufunduszowego modelu 

funduszu funduszy. Opierałby się na powołaniu następujących dwóch funduszy funduszy: 

1. Funduszu, odpowiedzialnego za wdrażanie instrumentów finansowych przewidzianych w PI 

3c (instrumenty: poręczenia, mikropożyczki i pożyczki - instrumenty służące zmniejszaniu luki 

finansowej, a w przypadku jednego z typów pożyczek - pożyczki większych rozmiarów - także 

tworzeniu zachęt do inwestowania), 

2. Funduszu zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych przewidzianych w PI 4c i 

9b, tj. w ramach PI 4c - pożyczki udzielane na przedsięwzięcia zwiększające efektywnośd 

energetyczną w budownictwie mieszkaniowym i budynkach publicznych oraz 9b - pożyczki na 

inwestycje rewitalizacyjne. 

Zastosowanie w modelu wdrażania ww. drugiego funduszu funduszy znajduje silne uzasadnianie, 

zarówno merytoryczne (specyfika priorytetów inwestycyjnych), jak i wynikające z doświadczeo 

Instytucji Zarządzającej.  Uwzględniając obie te kwestie sądzimy, że rolę drugiego funduszu funduszy 

w województwie wielkopolskim mógłby z powodzeniem pełnid Europejski Bank Inwestycyjny. Sprawy 

związane z finansowaniem celów, dotyczących zwiększania efektywności energetycznej stanowią 

dziedzinę, w której instytucja ta posiada bogate doświadczenia. Podobnie jest, jeśli chodzi o dziedzinę 

przedsięwzięd rewitalizacyjnych. Poza tym - w tym drugim przypadku - uwzględnid należy także 

niezwykle cenne, bezpośrednie doświadczenia EBI w zarządzaniu podobnymi instrumentami w 

województwie wielkopolskim (JESSICA). W Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA - program realizowany 

przy wykorzystaniu formuły funduszu powierniczego (jego menadżerem był Europejski Bank 
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Inwestycyjny)- wdrożona została w największej w Polsce skali i z niepodważalnymi sukcesami167 

(warto przypomnied tu, że Wielkopolska była pierwszym realizatorem Inicjatywy w Europie). Efekty 

realizacji Inicjatywy JESSICA poskutkowały powstaniem pozytywnych relacji współpracy pomiędzy 

władzami województwa wielkopolskiego i EBI, których podstawę stanowiły korzystne doświadczenia, 

dotyczące sprawności zarządzania funduszem powierniczym przez EBI,a w konsekwencji również 

funkcjonowaniem wybranego pośrednika finansowego (Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich), 

którego rolę pełnił wybrany w konkursie Bank Gospodarstwa Krajowego. Uważamy zatem, że 

potencjał i prestiż EBI, "bezpieczeostwo" audytowe oraz (szczególnie ważne) posiadanie doświadczeo 

związanych z dystrybucją instrumentów finansowych w Wielkopolsce, są wystarczającymi 

argumentami przemawiającymi za poważnym rozważeniem powierzenia roli drugiego funduszu 

funduszy EBI. Należy również pamiętad, że podobne pozytywne doświadczenia w województwie 

wielkopolskim dotyczą również wdrażania Inicjatywy JEREMIE168, w której menadżerem funduszu 

powierniczego był Bank Gospodarstwa Krajowego. Tworzy to określony kontekst wyboru tej 

instytucji, jako pełniącej rolę pierwszego funduszu funduszy w prezentowanym tu modelu wdrażania 

instrumentów finansowych. 

Przedstawiony powyżej układ (dwa fundusze) uzasadnia specyfika (cele) stosowania instrumentów 

finansowych w poszczególnych, odmiennych priorytetach, pociągająca za sobą różną postad 

produktów finansowych, jak i również koniecznośd poszukiwania określonej specjalizacji i 

doświadczeo w danym obszarze tematycznym. Ustanowienie odpowiednich podmiotów, jako 

zarządzających ww. funduszami, wynikad będzie z przeprowadzonej procedury wyboru. 

W analizie ex-ante rozważane było również stosowanie instrumentów finansowych w PI 8iii 

(wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i bierne - w formie 

pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej). Z uwagi jednak na bardzo niewielki zakres tej 

interwencji w WRPO (3,7 mln euro w WRPO, wsparcie dla ok. 260 osób), a także inne czynniki (jak np. 

konkurencja wsparcia dotacyjnego i pożyczkowego z innych źródeł tym także już przewidywanych w 

ramach PI 3c) zakładamy, że instrumenty finansowe nie będą tu stosowane169.  Ponadto, w analizie 

wskazano także na możliwośd stosowania instrumentów finansowych w PI 4a, ostatecznie jednak 

rekomendując pozostawienie tej kwestii jako sprawy otwartej do czasu ustabilizowania się otoczenia 

przewidywanej w tym priorytecie interwencji. Natomiast w przypadku ewentualnej decyzji o 

stosowaniu instrumentów finansowych w PI 4a, ich wdrażanie powinno zostad powierzone drugiemu 

funduszu funduszy (PI 4a w pełni odpowiada tematycznie specyfice interwencji dedykowanej temu 

funduszowi). 

                                                           
167

 Szczegółowo przebieg i efekty wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim opisane zostały wcześniej w 
niniejszej analizie - zob. podrozdziały 4.1.2. i 4.2.2. 
168

 Opis Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce przedstawiony został w podrozdziałach 4.1.1. i 4.2.1. 
169

 Gdyby jednak (ostatecznie) pożyczki te miały znaleźd zastosowanie, to pewną opcją byłoby ich wdrażanie bezpośrednio 
przez Instytucją Zarządzającą lub też (co wydaje się właściwsze - głównie z uwagi na niewielką skalę instrumentu) przez 
fundusz funduszy, wdrażający instrumenty finansowe, dotyczące przedsiębiorczości, czyli występujące w ramach PI 3c. Nie 
wydaje się bowiem, aby uzasadnione było budowanie odrębnego mechanizmu wdrażania dla bardzo ograniczonej w skali 
interwencji. 
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10.2 Wdrażanie instrumentów finansowych – rola pośredników 
finansowych 

Bardzo ważnym elementem wdrażania wsparcia w postaci instrumentów finansowych będzie 

skłonnośd i odpowiedni potencjał pośredników finansowych, zainteresowanych instrumentami 

finansowymi w danej sferze. Naturalnie, na obecnym etapie trudno jest ocenid potencjalne 

zainteresowanie pośredników, warto jednak podejmowad działania zmierzające do maksymalizacji 

zainteresowania ogłaszanymi konkursami. Jednym z takich działao może byd przyciąganie 

pośredników komercyjnych, w tym przede wszystkim banków. W tym celu można organizowad 

konkursy na pełnienie roli pośrednika finansowego wspólnie dla co najmniej dwóch wybranych 

priorytetów inwestycyjnych, dzięki czemu łączna kwota mających zostad udzielonych 

pożyczek/kredytów będzie wyższa. Tego typu rozwiązanie zwiększa niestety ryzyko, w sytuacji, gdy 

dany pośrednik finansowy okaże się nieefektywny. Innym działaniem może byd prowadzenie rozmów 

z najmocniejszymi bankami spółdzielczymi w regionie i namawianie ich do brania udziału w 

konkursach na pośredników finansowych. 

Dośd poważne obawy budzą natomiast określone w Rozporządzeniu Delegowanym limity kosztów 

zarządzania/opłat za zarządzanie dla pośredników finansowych. Nie znając zapadalności konkretnych 

produktów finansowych bardzo trudno jest dokonad analizy opłacalności wdrażania poszczególnych 

instrumentów finansowych. Generalnie można jednak przyjąd, że bardzo znacznie spadnie 

opłacalnośd wdrażania instrumentów dłużnych (pożyczek kredytów, szczególnie zaś mikropożyczek). 

Wstępne szacunki wskazują, że realne limity kosztów zarządzania mogą byd 2,5 – 3 krotnie niższe, niż 

miało to miejsce w okresie 2007-2020 (i to bez uwzględnienia mechanizmu zachęt!). Nieco 

korzystniej wygląda sytuacja w przypadku instrumentów poręczeniowych W tym jednak przypadku 

niezbędne jest pamiętanie o tym, że - zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską podejściem - 

przekazane środki mają byd przeznaczone na pokrycie oczekiwanych i nieoczekiwanych strat, stąd też 

po zakooczeniu realizacji projektu mogą one w części lub nawet w całości zostad bezpowrotnie 

utracone.  

Z powyższych powodów, szczególnie w przypadku instrumentów dłużnych, jak już wspominaliśmy, 

rekomendujemy poważne rozważenie skorzystania z możliwości, jakie daje art.13 ust. 6 

RozporządzeniaDelegowanego i wybór pośredników finansowych w drodze przetargowej170, w 

sposób pozwalający na podniesienie maksymalnej wysokości kosztów zarządzania.Dodatkowo, w celu 

zwiększenia motywacji do wdrażania instrumentów finansowych można zastosowad mechanizm tzw. 

nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału.Może ono stanowid zachętę dla pośredników 

finansowych do: 

 angażowania większych kwot ze środków własnych do instrumentu w wypadku 

instrumentów o oprocentowaniu preferencyjnym, 

 budowaniu atrakcyjności instrumentów na innych niż oprocentowanie parametrach, w 

wypadku instrumentów skierowanych do podmiotów w luce i funkcjonujących na zasadach 

rynkowych. 

                                                           
170

 Faktycznie może to byd jednak operacyjnie niestety dośd złożone, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy polskiego prawa 
zamówieo publicznych nie pozwalają na wybór więcej, niż jednej zwycięskiej oferty.  
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Koncepcja nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału sprowadza się do przyjęcia, że koocowe 

oprocentowanie odbiorcy jest złożeniem różnych stóp procentowych dla środków RPO i środków 

pośrednika, gdzie: 

rk=(1-w)rrpo+wrpf 

gdzie rk to oprocentowanie dla odbiorcy koocowego, rrpo to oprocentowanie środków RPO, rpf to 

oprocentowanie pośrednika finansowego a w to udział środków pośrednika w środkach kierowanych 

do odbiorcy. Poniżej prezentujemy modelowe rozwiązanie dla pożyczek w kwotach 0,5-2 mln zł 

(wykres lewy) i 100-500 tys. zł (wykres prawy). W wypadku pożyczek na wyższe kwoty zakładamy 

niższe ryzyko (wkład RPO bez oprocentowania) i chęd tworzenia efektu zachęty – celem rozwiązania 

jest zachęcenie pośredników do wnoszenia wysokiego (30 proc.) wkładu własnego. W wypadku 

pożyczek w kwotach 100-500 tys. zakładamy wyższe ryzyko (oprocentowanie wkładu RPO na 4 proc.), 

przy jednoczesnym tworzeniu rozwiązania, umożliwiającego pośrednikowi uzyskiwanie 

oprocentowania rynkowo odpowiadającego najwyższym profilom ryzyka, przy zachowaniu 

oprocentowania dla odbiorcy koocowego na znacznie niższym poziomie. Rozwiązanie to, 

umożliwiając ponadprzeciętny zwrot z kapitału, powinno zachęcid pośredników do aktywnego 

poszukiwania odbiorców produktów o oprocentowaniu zbliżonym i wyższym w porównaniu do 

standardowego oprocentowania korporacyjnego. 

Wykres 32. Oprocentowanie wkładu pośrednika i pożyczki dla odbiorcy w różnych wariantach 

w=0,3     rrpo=0 w=0,2     rrpo=4 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Proponowane rozwiązanie funkcjonuje w regulacjach europejskich (GBER) pod nazwą asymmetric 

profit-sharing i co do zasady jest dozwoloną pomoc publiczną tylko w szczególnych wypadkach. Jest 

ono przewidziane także w ramach wspomnianych off-the-shelf instruments. Jego dopuszczalnośd dla 

konkretnych zaproponowanych w niniejszym opracowaniu instrumentów powinna zostad 

zweryfikowana w sytuacji, gdy będą już znane konkretne zasady wdrażania danego typu 

instrumentów finansowych, zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

programami pomocowymi. Niemniej sądzimy, że tak długo jak zwrot osiągany z inwestycji przez 
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pośrednika będzie można uznad za odpowiadający stopom rynkowym (które dla firm w luce 

finansowej są wysokie, chod trudne do jednoznacznego ustalenia), nie będzie można mówid o 

pomocy publicznej dla pośrednika i nic nie będzie stad na przeszkodzie w stosowaniu wyżej 

opisanego rozwiązania. 

11 Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych 

W sferze wdrażania instrumentów finansowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

niezbędne jest dokonywanie okresowej aktualizacji oceny ex-ante instrumentów 

finansowych171.W przypadku WRPO 2014+ aktualizacja taka powinna byd naszym zdaniem 

dokonywana co najmniej raz na dwa lata, po raz pierwszy najpóźniej w połowie lub pod koniec 2017 

roku  (za okres 2015-2017), a po raz drugi w połowie 2019 roku lub też – alternatywnie – w zależności 

od potrzeb. W tym ostatnim przypadku sugerujemy jednak, aby dokonad aktualizacji co najmniej 

jeden raz w okresie wdrażania WRPO 2014+, na przykład w połowie 2018 roku. Przedmiotem 

aktualizacji w każdym wariancie powinny byd wszelkie istotne sprawy, związane z wdrażaniem 

instrumentów finansowych, poruszone w niniejszej analizie wyjściowej, ewentualnie również inne 

kwestie, które w toku wdrażania instrumentów okażą się ważne lub, na których analizę nacisk kłaśd 

będzie Komisja Europejska.  

Trzeba jednak podkreślid, że w razie istotnych zmian na rynku instrumentów finansowych, 

ewentualna aktualizacja mogłaby zostad przeprowadzona jeszcze wcześniej, dotyczy to w 

szczególności sytuacji uruchamiania/zakooczenia wdrażania konkretnych instrumentów finansowych 

ze środków publicznych. W szczególności tego typu aktualizacja miałaby sens w przypadku 

zasadniczych zmian na rynku oferty poręczeniowej (np. zakooczenie realizacji programu gwarancji de 

mininis) lub też podjęciu ostatecznych decyzji co do losów środków w ramach funduszu 

powierniczego JEREMIE. 

Sytuacje, w których należy rozważad przeprowadzenie aktualizacji oceny ex ante instrumentów 

finansowych opisuje dobrze standardowa metodologia, zalecana przez Komisję Europejską172. Kładzie 

ona szczególny nacisk na staranny monitoring szybkości wdrażania instrumentów finansowych i 

pojawiających się problemów. W szczególności uwagę należy przywiązywad do odbiegającej od 

założeo szybkości przekazywania poszczególnych transz finansowania – szybka budowa portfela 

może wskazywad na rozważenie zasadności zwiększenia alokacji na dany instrument, podczas gdy 

powolna na koniecznośd rozważenie zmniejszenia alokacji, bądź też na zmianę parametrów danego 

instrumentu (krąg odbiorców ostatecznych, wysokośd oprocentowania i innych opłat, wymagane 

zabezpieczenia). Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ramowej metodologii, powodem do 

aktualizacji oceny może też byd znacznie gorsza od założonego jakośd portfela (wskazująca na 

dyskusyjne oszacowanie poziomu ryzyka, związanego z danym instrumentem), a także znaczące 

zmiany w sytuacji gospodarczej.  

                                                           
171

 Art. 37 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Ogólnego. 

172 ‘Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period.  General 
methodology covering all thematic objectives Volume I’, Version 1.2 - April 2014, European Commission, European 
Investment Bank, s.105-106. 
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Na obecnym etapie wskazad można następujący, minimalny zakres aktualizacji oceny ex-ante: 

 stan wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014+ w następujących sferach 

tematycznych:  

 zmiany w poziomie zainteresowania finansowaniem zwrotnym wśród przedsiębiorców, 

w stosunku do lat 2014/2015 (w oparciu o dane ogólnopolskie173 lub specjalnie zlecane 

badania), 

 wnioski wynikające z aktualnego poziomu wydatkowania (udzielone pożyczki / kredyty / 

poręczenia) w podziale na poszczególnych pośredników oraz rodzaje instrumentów 

finansowych,  

 wskazywane przez pośredników finansowych bariery w sprawnym wdrażaniu 

instrumentów finansowych, wraz z sugestiami, dotyczącymi rozwiązania kluczowych 

problemów w tej sferze, 

 analiza luk w ofercie instrumentów finansowych, zapewnianych w ramach krajowych 

programów operacyjnych, WRPO oraz innych programów, finansowanych z krajowych 

środków publicznych oraz obszarów w których dochodzi do nakładania się 

poszczególnych instrumentów zwrotnych lub instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, 

 analiza zrealizowanych działao promocyjnych w sferze instrumentów finansowych i ich 

efektów, prowadzona z punktu widzenia zapewnienia jak największej rozpoznawalności 

oferty instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014+. 

 wnioski i rekomendacje wynikające z analizy stanu wdrażania i pojawiających się 

problemów, 

 wpływ instrumentów finansowych oferowanych w ramach WRPO 2014+ na finansowanie 

oferowane przez sektor komercyjny. Analiza ta powinna byd skoncentrowana na identyfikacji 

ewentualnych sytuacji „nakładania się” wsparcia publicznego na finansowanie komercyjne 

i obecności / skali zjawiska „wypierania” finansowania komercyjnego. Naturalnie, chodzi 

o analizę skali tego zjawiska; w przypadku finansowania mającego charakter efektu zachęty 

(pożyczki i kredyty skierowane do podmiotów mogących korzystad z finansowania 

komercyjnego, jednak o znacząco niższym oprocentowaniu) taka sytuacja jest w dużym 

stopniu nieuchronna. W sytuacji zidentyfikowania znaczącej, trudnej do zaakceptowania, 

konkurencji instrumentów wspieranych ze środków publicznych i instrumentów 

komercyjnych174, należy rozważyd dokonanie zmian w parametrach oferowanych 

instrumentów, po to aby minimalizowad niekorzystne efekty konkurencji, a w najbardziej 

radykalnych przypadkach rozważyd rezygnację z wdrażania danego instrumentu, 

                                                           
173

 Ze względu na ograniczoną dostępnośd takich danych na poziomie województwa wielkopolskiego i – w celach 
porównawczych – pozostałych regionów, kwestię tę można potraktowad stosunkowo skrótowo, opisując tylko 
najważniejsze tendencje. Można też skorzystad z bardzo użytecznego, publikowanego corocznie i zawierającego dane 
regionalne, raportu Banku Pekao SA o mikro i małych firmach. 
174

 Pojawienie się takiego problemu będzie zresztą na pewno sygnalizowad sektor bankowy, jak dotąd mimo masowej skali 
udzielania niskooprocentowanych pożyczek, z punktu widzenia całego sektora bankowego nie jest to znaczącym 
problemem, chod w wybranych, raczej nielicznych przypadkach problem ten może występowad w skali lokalnej, szczególnie 
w przypadku sektora banków spółdzielczych. 
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 dalsza identyfikacja obszarów ewentualnej konkurencji pomiędzy instrumentami 

finansowymi oferowanymi w ramach WRPO z instrumentami zwrotnymi i bezzwrotnymi 

oferowanymi ze środków europejskich i publicznych środków krajowych. W przypadku 

zidentyfikowania znaczącej skali konkurencji określonych instrumentów należy spróbowad 

podjąd działania minimalizujące jej niekorzystne skutki. Warto jednak pamiętad, że w 

większości przypadków szanse na sukces takich działao będą niestety dośd ograniczone, ze 

względu na niewielki poziom koordynacji wdrażania instrumentów finansowych w skali 

całego kraju. 

Aktualizacja oceny ex-ante powinna byd realizowana przez służby Instytucji Zarządzającej WRPO 

2014+, ewentualnie we współpracy z zewnętrznym wykonawcą. Jej kluczowym elementem powinny 

byd natomiast konsultacje z przedstawicielami pośredników finansowych (zarówno oferujących 

finansowanie w ramach WRPO, jak  udostępniających wyłącznie finansowanie czysto komercyjne), a 

także odbiorców ostatecznych, w tym organizacji przedsiębiorców. W idealnej wersji konsultacje te 

powinny opierad się na gromadzeniu materiału badawczego z różnych źródeł – zarówno ilościowych 

(np. w formie ankiety), jak i jakościowych (seminarium lub seminaria dyskusyjne, wspomagane 

wywiadami indywidualnymi).  

Aktualizacja oceny ex-ante powinna też wykorzystywad dane zbierane w trakcie wdrażania 

instrumentów finansowych. Na obecnym etapie, trudno jest jeszcze przesądzid kto miałby zbierad te 

dane, byd może powinien się tym zajmowad fundusz funduszy, a ostatecznie powinny one trafiad do 

Instytucji Zarządzającej WRPO. Co do zasady (byd może zakres zbieranych danych będzie określony 

odgórnie, tak jak miało to miejsce w przypadku okresu programowania 2007-2013) zbierane dane 

powinny obejmowad co najmniej następujące informacje: 

a) wartośd i liczbę udzielonego finansowania w danym okresie, 

b) szybkośd budowy portfela pożyczkowego/kredytowego/poręczeniowego i przekazywania 

poszczególnych transz finansowania (w tym przypadku, jeżeli przekazywanie kolejnych transz 

będzie uzależnione od budowy portfela całej grupy produktów finansowych w ramach jednej 

umowy z funduszem funduszy, należy brad pod uwagę wyłącznie szybkośd budowy portfela). 

c) podstawowe charakterystyki odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych (wielkośd 

firmy, czas prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład w podziale na 4 kategorie: do 1 

roku, od 1 do 2 lat, od 2 do 3 lat i powyżej 3 lat), branża. W tej sferze można by też rozważyd 

zbieranie danych o siedzibie firmy (gmina), co powinno pozwolid na prowadzenie interesujących 

analiz, dotyczących przestrzennego rozłożenia odbiorców ostatecznych instrumentów 

finansowych WRPO, 

d) jakośd portfela udzielonego finansowania w podziale na finansowanie dłużne o opóźnieniach w 

spłacie do 30 dni, między 30 i 90 dni oraz powyżej 90 dni, a także w podziale na umowy 

wypowiedziane i niewypowiedziane. W przypadku instrumentów poręczeniowych dane mogłyby 

dotyczyd poręczeo wypłaconych i niewypłaconych lub też poręczeo dla których utworzono (lub 

nie ) rezerwy celowe. 

Powyższy zakres danych nie opisuje niestety efektów korzystania z instrumentów finansowych na 

poziomie poszczególnych firm. W tym przypadku zasadniczym problemem pozostaje to, że wszelkie 

tego typu badania (lub też żądanie przekazywania sprawozdao od odbiorców ostatecznych) są 
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poważnym utrudnieniem dla firm, korzystających z finansowania. Zdecydowanie odradzamy zatem 

wprowadzanie konieczności opracowywania pracochłonnych sprawozdao. W takiej sytuacji do 

rozważenia pozostają 2 możliwości: 

 przeprowadzenie badania (lub 2 badao w połowie i na koniec okresu kwalifikowalności 

wydatków) na próbie odbiorców ostatecznych, idealnie z wykorzystaniem tzw. metod 

kontrfaktycznych. Zaletą takiej opcji jest objęcie badaniem tylko części firm (a więc mniejsze 

obciążenie dla przedsiębiorców) i zbieranie danych stosunkowo wysokiej jakości, wadą 

stosunkowo wysokie koszty, zapewne rzędy 100-150 tysięcy złotych. 

 zbieranie danych w określonym czasie od momentu udzielania finansowania za pomocą np. 

metody CAWI, czyli internetowo udostępnianych kwestionariuszy badawczych. Tego typu 

funkcjonalnośd należałoby zapewnid poprzez zlecenie przeprowadzenia badania podmiotowi 

zewnętrznemu (zamawiającym badanie mogłaby byd Instytucja Zarządzająca lub fundusz 

funduszy).  

Zakres zbieranych danych powinien byd dośd ograniczony i dotyczyd co najmniej następujących 

danych: 

 wielkośd obrotów w okresie od 2 lat przed udzieleniem finansowania do momentu badania, 

 wielkośd zatrudnienia w tym samym okresie, 

 struktura sprzedaży w podziale na rynki (lokalny, regionalny, krajowy, europejski, światowy), 

 korzystanie z innych form finansowania z udziałem środków publicznych, 

 korzystanie z innych form komercyjnego i pomocowego finansowania zwrotnego, 

 (dla wybranych instrumentów) wysokośd nakładów na badania i rozwój (B+R). 
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Załącznik 1 – Zestawienie zrealizowanych wywiadów pogłębionych IDI 

Lp. Grupa Instytucja/Firma Respondenci Miejscowośd 

1.  Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
Joanna Śmietaoska - Kierownik Oddziału ds. VI 
Priorytetu 

Poznao 

2.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2017 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  Paweł Jodko - Dyrektor FP WARP Poznao 

3.  Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu 
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji w Poznaniu 

Andrzej Łyko - Prezes Zarządu, 

Iwona Wesołek - Dyrektor Izby 
Poznao 

4.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2016 

Poznaoski Fundusz Poręczeo Kredytowych Krzysztof Dylikowski - Prezes Zarządu Poznao 

5.  IZ WRPO/UMWW Departament Polityki Regionalnej UMWW Mieczysław Borówka - DyrektorDepartamentu  Poznao 

6.  IZ WRPO/UMWW 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego UMWW 

Sylwia Wójcik - Dyrektor Departamentu Poznao 

7.  IZ WRPO/UMWW 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW 

Łukasz Walczyna - Kierownik Oddziału 
Instrumentów Finansowych Departament 
Wdrażania Programu Regionalnego 

Poznao 

8.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku Grzegorz Poniatowski - Prezes Zarządu Koźminek 

9.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2013 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  
Urszula Kłosioska Koordynator Funduszy 
Pożyczkowych 

Kalisz 

10.  
Pośrednicy finansowi w działaniu 6.2. PO KL – 
komponent regionalny. 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości  

Marta Kaźmierczak - Zastępca Prezesa Zarządu Ostrów Wlkp. 

11.  
Pośrednicy finansowi w działaniu 6.2. PO KL – 
komponent regionalny. 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

Milena Filipowska - Starszy Specjalista ds. 
szkoleo i programów pomocowych 

Śrem 

12.  Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
Iwona Kurzawioska - Dyrektor Operacyjny, 

Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk - Główny 
Konin 
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Specjalista 

13.  Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu Turecka Izba Gospodarcza Sylwia Kordylewska - p.o. Dyrektora Biura TIG Turek 

14.  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Chrzanowska Justyna - Kierownik Działu 
Funduszy Europejskich 

Poznao 

15.  Przedstawiciele środowisk naukowych Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Dorota Cuper –kierownik inkubatora Poznao 

16.  ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Aleksandra Andrzejewska – koordynator 
projektu PEW 

Zofia Rutkowska – specjalista ds. merytorycznych 

Poznao 

17.  Podmioty świadczące usługi leasingowe  IKB Leasing 
Katarzyna Baranowska – Kierownik działu 
Controllingu i Refinansowania 

Poznao 

18.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

Bank Gospodarstwa Krajowego – FROM w ramach 
Inicjatywy JESSICA 

Michał Koped -  Departament Programów 
Europejskich 

Warszawa 

19.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

Bank Gospodarstwa Krajowego – menedżer Funduszu 
Powierniczego JEREMIE 

Ludmiła Chomczyk – odpowiedzialna za 
współpracę z  

Warszawa 

20.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

Europejski Bank Inwestycyjny  
Agata Matusiak -JESSICA Local Holding Fund 
Officer 

Warszawa 

21.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2015 

Samorządowy Fundusz Poręczeo Kredytowych Aneta Karkosz - Prezes zarządu  Gostyo 

22.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Bogumiła Szydłowska - Dyrektor Gostyo 

23.  Przedstawiciele środowisk naukowych Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Anna Tórz - Kierownik InQbatora Poznao 

24.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2014 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego 

Krzysztof Leo - Prezes Zarządu Poznao 
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25.  
Przedstawiciele pośredników finansowych IF 
WRPO 2007-2018 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  Piotr Jodko - Menedżer ds. Pożyczek Poznao 

26.  Przedstawiciele środowisk naukowych Dr  Szymon Piotrowski Dr Szymon Piotrowski Warszawa 

27.  Podmioty świadczące usługi leasingowe  Millenium Leasing Rafał Zgórzyoski - specjalista Warszawa 

28.  
Przedstawiciele partnerów społeczno-
gospodarczych. 

Związek Banków Polskich 
Arkadiusz Lewicki  - Dyrektor Zespołu ds. 
Programów Publicznych i Środowisk 
Gospodarczych  

Warszawa 

29.  
Przedstawiciele partnerów społeczno-
gospodarczych. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  
Tomasz Telesioski - Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Poznao 

30.  
Przedstawiciel instytucji realizującej projekty w 
formule PPP  

Urząd Miasta w Poznaniu 
Bożena Przewoźna  - Dyrektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Projekt: "System 
gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" 

Poznao 

31.  
Przedstawiciele sektora bankowego,  w tym BGK 
oraz banki spółdzielcze 

PKO BP Poznao  
 Marta Wojtyniak – osoba odpowiedzialna za 
kredytowanie sektora MŚP 

Poznao 

32.  
Przedstawiciele partnerów społeczno-
gospodarczych. 

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan Jacek Kulik - Wiceprezes WZP Lewiatan Poznao 

33.  Podmioty świadczące usługi leasingowe  Pekao Leasing 
Magdalena Wilk - Dyrektor Biura Rozwoju 
Biznesu i Współpracy z Bankiem 

Warszawa 
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Załącznik 2. Terminy i pojęcia 
Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

Dokument KE/EBI  (Metodologia ex-ante IF) Metodologia oceny ex-ante instrumentów finansowych w 
okresie programowania 2014-2020; dokument KE/EBI pt.: Ex-
ante assessment methodology for financial instruments in the 
2014-2020 programming perioddotyczący przeprowadzania 
oceny ex-ante instrumentów finansowych– dokument 
zamówiony przez EBI, współfinansowany przez Dyrekcję 
Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE. 

CATI wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny 

CT cel tematyczny 

DEFS Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

DPR  Departament Polityki Regionalnej 

DRG  Departament Gospodarki 

DWP Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

EBI  Europejski Bank Inwestycyjny 

EDB Ekwiwalent dotacji brutto 

Efektywnośd  Kryterium efektywności pozwala ocenid tzw. „ekonomicznośd” 
danego projektu/ programu, czyli stosunek poniesionych 
nakładów do uzyskanych rezultatów oddziaływania. Ocenia 
relację między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi 
efektami interwencji.  

EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

FP Fundusz pożyczkowy 

FPJ Fundusz Powierniczy JEREMIE 

FPK Fundusz poręczeo kredytowych 

GBER General Block Exemption Regulation (Rozporządzenie o 
wyłączeniach grupowych) 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

IF  Instrumenty finansowe (obowiązująca nazwa dla okresu 2014-
2020). Możliwe jest jednak użycie tego skrótu w szerokim 
znaczeniu. 

IIF Instrumenty inżynierii finansowej (obowiązująca nazwa dla 
okresu programowania 2007-2013) 

IOB Instytucja/e otoczenia biznesu 

Instrumenty finansowe Zgodnie z Tytułem IV Rozporządzenia pojęcie instrumentów 
finansowych odnosi się do mechanizmów finansowania 
zwrotnego, stworzonych na bazie połączonych środków 
unijnych, krajowych środków publicznych i kapitału prywatnego 
najczęściej przybierającego formę preferencyjnej pożyczki, 
poręczenia oraz inwestycji kapitałowych oferowanych 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

docelowym odbiorcom przy wykorzystaniu sieci dystrybucji (w 
tym pośredników finansowych). Zamawiający wyróżnia 
instrumenty zwrotne dłużne, poręczeniowe, kapitałowe i 
mieszane (ze względu na typ wsparcia z jakim są związane).  

IZ WRPO Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym 

JEREMIE Instrument (mechanizm) pozadotacyjnego wsparcia, o którym 
mowa w art. 44 w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z 
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W województwie 
wielkopolskim instrument  JEREMIE realizowany jest w ramach 
WRPO 2007-2013, działanie 1.3. 

JESSICA Instrument (mechanizm) finansowy, o którym mowa w art. 44 w 
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W województwie 
wielkopolskim instrument JESSICA realizowany jest w ramach 
WRPO 2007-2013, działanie 1.4 oraz 4.1. 

jst Jednostka samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

MFPJ Menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE 

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

OSI Obszary Strategicznej Interwencji 

Ostateczny odbiorca Osoba prawna lub fizyczna, która otrzymuje wsparcie finansowe 
w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 2 ust. 12 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

PI priorytet inwestycyjny 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Pośrednicy finansowi IF  Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia przy pomocy 
instrumentów finansowych przewidzianych w Wielkopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 

Rozporządzenie Ogólne  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Rozporządzenie delegowane Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 3 marca2014 r. 
nr 480/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające  przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Skutecznośd  Kryterium skuteczności pozwala ocenid, do jakiego stopnia cele 
projektu/programu zdefiniowane na etapie programowania 
zostały osiągnięte. 

Umowa Partnerstwa Dokument określający kierunki interwencji trzech polityk 
unijnych w Polsce w latach 2014-2020:  Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 
Przedstawia m.in.: cele i priorytety interwencji w ujęciu 
tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi 
wskaźnikami, opis stopnia uzupełniania się działao 
finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów 
operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania. 
Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki 
monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych 
interwencji stanowią punkt odniesienia do określania 
szczegółowej zawartości poszczególnych programów 
operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych. 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Użytecznośd Kryterium użyteczności rozumiane  jest jako bilans istotnych 
konsekwencji (korzyści i strat) interwencji w odniesieniu do 
aktualnego stanu problemów społecznych stanowiących 
przedmiot interwencji lub ujawnionych w toku jej wdrażania. 
Kryterium to pozwala ocenid, do jakiego stopnia oddziaływanie 
projektu/programu odpowiada potrzebom grupy docelowej. 
Dzięki zastosowaniu tego kryterium Wykonawca oceni, czy 
zmiany wywołane realizacją projektu/programu są korzystne z 
punktu widzenia jego beneficjentów. 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu 

WRPO 2007-2013  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

WRPO 2014+  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

Wskaźnik  Wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie 
badanej zmiennej. Wskaźnikami mogą byd zjawiska, stany 
rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, których samo 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

istnienie, pojawienie się lub stopieo intensywności stanowi 
przesłankę, że w określonych przypadkach z pewnością lub z 
pewnym prawdopodobieostwem dane zdarzenie, czy własnośd 
wystąpiła. 

WUP  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 

 


