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Wsparcie dla MŚP w ramach RPO 

WZ 2007- 2013 

Inicjatywa JEREMIE      System dotacyjny



Alokacja na konkursy - dotacje:

poddziałanie

Alokacja

Euro PLN

1.1.1 Schemat A i B Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa 23 250 000 92 418 750,00

1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 44 750 000 177 881 250,00

1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 40 770 000 162 060 750,00

1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP 1 000 000 3 975 000,00

1.3.2  Promocja przedsiębiorstw w wymiarze 

międzynarodowym 1 048 267
4 166 861,33



Przeznaczenie dotacji

W ramach projektów inwestycyjnych:

• W ramach działania 1.1. realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne (w 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) podnoszące 
konkurencyjność przedsiębiorstw;

• Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą dotyczyć 
wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej (co 
najmniej na poziomie przedsiębiorstwa). W ramach 1.1.3 wyłącznie projekty 
polegające na wdrożeniu nowych technologii;

• Priorytetowo traktowane są projekty, w wyniku których powstaną nowe 
miejsca pracy, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie 
niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej;

W ramach projektów miękkich dofinansowane były i są:

• projekty doradcze (np. wdrożenie ISO, przygotowanie strategii rozwoju, 
dokumentacji technicznej inwestycji, doradztwo w zakresie rozwoju sieci 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a sektorem B+R itp.)

• udział w targach i misjach gospodarczych 



Co to jest JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE

Joint European Resources for 
Micro-to-Medium Enterprises
Wspólne europejskie zasoby 

dla MŚP

To wspólne przedsięwzięcie Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego oraz Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego mające na celu 

wsparcie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w dostępie do źródeł 

finansowania o charakterze 

pozadotacyjnym.



Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą 
w województwie zachodniopomorskim

Instrumenty finansowe oferowane MŚP przez pośredników 
finansowych:

- mikropożyczki
- poręczenia

- poręczenia portfelowe
- i inne

Fundusz 
Powierniczy 

JEREMIE-(BGK)

zarządzany przez Menadżera

Instytucja 
Zarządzająca 

RPO



Alokacja środków przeznaczona na realizacje 

JEREMIE w województwie zachodniopomorskim.

67 251 110 EUR

50 438 333

Z EFRR

16 812 777

budżet

państwa

W województwie zachodniopomorskim środki na realizację  Inicjatywy JEREMIE zawierają się w osi 
priorytetowej nr 1 Gospodarka - Innowacje –Technologie.

W  stosunku do całości alokacji środków z EFRR jakie otrzymało województwo zachodniopomorskie 
środki na Inicjatywę JEREMIE mają udział 6%.
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WOJEWÓDZTWO
% środków UE 

w RPO

Dolnośląskie 8,2%

Łódzkie 4,6%

Pomorskie 5,8%

Wielkopolskie 9,4%

Zachodniopomorskie 6,0%

Średnio 6,9%

GRUPA 

REGIONÓW

środki UE na instrumenty zwrotne

% RPO % w skali Polski

Regiony JEREMIE (5) 6,9% 50,6%

Regiony pozostałe (11) 2,2% 49,4%

Inicjatywa JEREMIE
udział w alokacji RPO



JEREMIE w UE

Dodatkowo JEREMIE na Sycylii został dokapitalizowany kwotą 15 mln EUR przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
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JEREMIE w UE

Środki przeznaczone na realizację Inicjatywy JEREMIE w krajach UE



JEREMIE w UE

- Fundusze Powiernicze



Dotacje vs. JEREMIE

• Dotacje:

766 umów (stan na 30.09.2011 r.)

Średnio 50 umów na kwartał

• JEREMIE:

402 umowy (stan na 30.09.2011 r.)

Średnio 100 umów na kwartał

Kwartalnie prawie 100% więcej podpisanych 
umów w JEREMIE



Zmiany w nowej 

perspektywie finansowej dotyczące wsparcia

MŚP 



Nowy okres programowania

2014 – 2020

Instrumenty Dotacje

Finansowe



Instrumenty Finansowe

 Preferencyjne traktowanie w stosunku do grantów – możliwość podniesienia

dofinansowania o 10 pp., gdy cała os priorytetowa wdrażana jest poprzez FI,

 Na poziomie projektu mogą być łączone z grantami i subsydiami odsetkowymi lub

gwarancyjnymi, przy zachowaniu odrębnego księgowania dla każdej formy

finansowania,

 FI mogą być wdrażane poprzez:

1. FI utworzone na poziomie UE zarządzane przez KE – duże preferencje – do 100% 

dofinansowania (brak wkładu krajowego), całość certyfikowana do KE i brak 

zastosowania zasady 2 lat na przekazywanie do Final Recipients, brak konieczności 

kontroli i audytów,

2. FI ustanowione na poziomie krajowym lub regionalnym, wdrażane na 

odpowiedzialność MA. W tym przypadku MA może: 



 Na zakończenie programu jako wydatki kwalifikowalne uznane są: płatności 

dokonane do Final Recipients, kwoty zaangażowane w gwarancje przy uwzględnieniu 

analizy ryzyka, kapitalizowane subsydia odsetkowe lub subsydia opłat 

gwarancyjnych, które będą do wypłaty w okresie nie przekraczającym 10 lat użyte w 

kombinacji z instrumentami finansowymi, koszty zarządzania FI,

 Odsetki od kwot przekazanych do FI lub inne zyski powinny być wykorzystane na 

te same cele, na które zostały przekazane pierwotne środki do IF – monitoring,

 Środki zwrócone do FI z inwestycji u Final Recipients lub z tytułu uwolnionych

zasobów zaangażowanych w gwarancje powinny być ponownie wykorzystane na

dalsze inwestycje w tym lub innym FI,

Instrumenty Finansowe



 Zyski, dochody, tj, dywidendy, opłaty gwarancyjne zyski kapitałowe powinny być

użyte na pokrycie kosztów zarządzania FI, wynagrodzenie dla inwestorów, którzy

zasili FI lub współinwestowali na poziomie Final Recipients oraz dalsze inwestycje w

ramach tego lub innego FI,

 MA musi zapewnić, że zasoby kapitałowe oraz zyski związane ze wsparciem

z funduszy dla FI są używane zgodnie z zasadami programu przez min. 10 lat

od zamknięcia programu,

 Rozbudowane raportowanie przez MA do KE dwa razy w roku do końca marca i

września

Instrumenty Finansowe



 Regiony przejściowe oraz te bardziej rozwinięte będą musiały skupić większą część 

swoich alokacji m.in. na konkurencyjności MŚP i innowacji,

 EFRR wspiera :

- inwestycje produkcyjne co przyczynia się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 

pracy, poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji MŚP,

- usługi dla przedsiębiorstw w szczególności dla MŚP,

- zwiększenie konkurencyjności MŚP

Rozporządzenie EFRR



Cele tematyczne funduszy objętych zakresem wspólnych ram

strategicznych oraz wspólne ramy strategiczne:

Art. 9:

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych ram strukturalnych wspiera 

następujące cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w celu przyczynienia się do 

unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu (w części dotyczącej MŚP):

– wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

– podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

– wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 

- nowy okres programowania -



Art. 5

Priorytety inwestycyjne

EFRR wspiera następujące priorytety inwestycyjne w ramach celów tematycznych określonych w art. 

9 rozporządzenia ogólnego:

(2) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości 

w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w 

interesie Europy;

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu 

technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, 

pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację;

(4) zwiększanie konkurencyjności MŚP:

(a) promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm;

(b) opracowywanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY o EFRR w

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

- nowy okres programowania -



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY o EFRR w

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

- nowy okres programowania -

(5) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach:

(a) promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;

(b) promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP;

(c) wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym;

(d) opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich poziomach napięcia;

(e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich;

(9) promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników:

(a)  rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne samozatrudnienia i tworzenia 

przedsiębiorstw;

(b)  inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur świadczących usługi lokalne w 

tworzeniu nowych miejsc pracy,

(c) inwestowanie w infrastrukturę dla publicznych służb zatrudnienia;



cele tematyczne określone w art. 9 pkt 1, 3 i 4

rozporządzenia ogólnego, tj.:

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

(3) podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

w regionach lepiej rozwiniętych i w regionach w

okresie przejściowym
80 % całkowitych środków z EFRR na szczeblu krajowym

w regionach słabiej rozwiniętych:
50 % całkowitych środków z EFRR na szczeblu krajowym

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY o EFRR w

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

- nowy okres programowania -

Art. 4

Koncentracja tematyczna

Cele tematyczne określone w art. 9 rozporządzenia ogólnego oraz określone w art. 5 rozporządzenia o EFRR i 

odpowiadające im priorytety inwestycyjne, w które EFRR może wnosić wkład, są skoncentrowane w następujący sposób:



cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4

rozporządzenia ogólnego, tj.:

wspieranie przejścia na gospodarkę

niskoemisyjną we wszystkich sektorach

w regionach lepiej rozwiniętych i w regionach w

okresie przejściowym
20 % całkowitych środków z EFRR na szczeblu krajowym

w regionach słabiej rozwiniętych:
6 % całkowitych środków z EFRR na szczeblu krajowym

Art. 4
Koncentracja tematyczna

Cele tematyczne określone w art. 9 rozporządzenia ogólnego oraz określone w art. 5 rozporządzenia o EFRR i 

odpowiadające im priorytety inwestycyjne, w które EFRR może wnosić wkład, są skoncentrowane w następujący sposób:



Dziękuję za uwagę

- Robert Michalski -

Wydział Zarządzania RPO WZ 2007-2013

ul. Kolumba 60a

70-035 Szczecin 

Tel. 091 44 11 171


