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O d dłuższego czasu trwa dys-
kusja na temat kierunków 
zmian w formule dystrybucji 

publicznego wsparcia dla przedsiębior-
ców w ramach polityki regionalnej. 
Porównywane i rozważane są różne 
modele i instrumenty. Środowisko ban-
kowe szczególnie zainteresować może 
jedna z inicjatyw Komisji Europejskiej 
skierowanych do małych i średnich 
przedsiębiorców zakładająca wdroże-
nie instrumentów zwrotnych z udziałem 
komercyjnych instytucji fi nansowych. 

Jeremie, czyli co? 

JEREMIE to skrót od nazwy Joint Europe-
an Resources for Micro to Medium Enter-
prises oznaczający „Wspólne europejskie 
zasoby dla MŚP”. Jest to wspólna inicja-
tywa Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego i Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego, zaplanowana 
w ramach środków Funduszy Struktural-
nych UE na lata 2007–2013 dla państw 
członkowskich oraz ich regionów. Inicja-
tywa umożliwia krajom członkowskim 

UE, wykorzystanie części przyznanych 
im funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej na wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw za pośrednictwem od-
nawialnego Funduszu Powierniczego 
(FP)  inwestującego w instrumenty fi nan-
sowe ułatwiające dostęp małym i śred-
nim przedsiębiorstwom (MŚP) do źródeł 
fi nansowania. Odnawialność tej formy 
pomocy oraz efekt dźwigni pozwalają 
znacznie większej liczbie przedsiębiorstw 
skorzystać ze wsparcia i pozyskać środki 
na fi nansowanie działalności, niż w sytu-
acji stosowania dotacji w formie grantów 
przyznawanych bezpośrednio pojedyn-
czym fi rmom.
W ramach JEREMIE wydzielona część 
funduszy strukturalnych UE przeznaczo-
nych na wsparcie fi nansowe na rzecz 
MŚP zostanie zamieniona na długo-
okresową pomoc poprzez inżynierię fi -
nansową, a dokładnie oferowane w jej 
ramach instrumenty (kredyty, pożyczki, 
poręczenia, kapitał ryzyka etc.). Będą 
mogły one być używane w sposób ciągły 
i odnawialny (na bazie ich fi nansowego 
recyclingu), zamiast zostać użyte tylko 
raz w formie grantu dla indywidualnych 

fi rm. Pozwoli to na zwiększenie nie tylko 
zakresu instrumentów fi nansowych do-
stępnych dla przedsiębiorstw oraz real-
nego budżetu przeznaczonego na ich fi -
nansowanie, ale i efektywności wsparcia 
sektora MŚP (wykorzystania tzw. efektu 
dźwigni dla wsparcia MŚP). Co więcej, 
fundusze przeznaczone na inicjatywę 
JEREMIE będą mogły (na poziomie in-
stytucji fi nansowych udzielających ww. 
pożyczki, poręczenia etc.) zostać wspar-
te dodatkowymi środkami Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego i innych mię-
dzynarodowych instytucji fi nansowych, 
a także środkami pochodzącymi z sekto-
ra prywatnego, np. banków.

Mechanizm 
funkcjonowania 

Po określeniu przez dysponenta środ-
ków publicznych (instytucję zarządza-
jącą: ministra rozwoju regionalnego lub 
marszałka województwa), ile środków 
zamierza uruchomić w modelu JERE-
MIE, ogłasza on konkurs na Menedżera 
Funduszu Powierniczego. 
Konstrukcja FP ma na celu zapewnienie 
optymalnego efektu dźwigni fi nansowej 
poprzez gospodarowanie funduszami 
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odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych, budowanie trwałego 
i spójnego systemu otoczenia fi nansowego i wspieranie większej liczby podmiotów 
gospodarczych – to najważniejsze cele nowej inicjatywy unĳ nej dla regionów, 
ukierunkowanej na fi nansowanie MŚP z udziałem  instytucji rynku fi nansowego. 

JEREMIE w regionach 
także dla banków?

Dynamika akcji kredytowej dla podmiotów sektora 
niefinansowego (w proc.) w 2009
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Regiony, w których planuje się uruchomienie 
JEREMIE Źródło: Opracowanie własne. 
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publicznymi połączonymi z pozyska-
nymi środkami z sektora prywatnego. 
Fundusz Powierniczy będzie zarządza-
ny przez menedżera, którego zadaniem 
będzie m.in. przygotowanie i realizacja 
strategii inwestycyjnej, przygotowanie 
i przeprowadzenie konkursów oraz 
wybór pośredników finansowych, a na-
stępnie monitoring oraz raportowanie. 
Z tytułu prowadzenia FP menadżer 
otrzymuje zwrot kosztów zarządzania 
w określonej, negocjowanej wysokości. 
Następnie Fundusz Powierniczy urucha-
mia zwrotne wsparcie dla pośredników 
finansowych (np.: banków, funduszy po-
ręczeniowych, funduszy private equity 
itp.), a pośrednicy finansowi uruchamiają 
zwrotne instrumenty finansowe skierowa-
ne do MŚP. Środki zwrócone do Fundu-
szu Powierniczego mogą być ponownie 
reinwestowane i dalej wykorzystywane 
na wsparcie MŚP poprzez pośredników. 
Celem odnawialnego charakteru jest za-
pewnienie stałego źródła finansowania 
przedsiębiorstw. Instytucja zarządzają-
ca, na koniec okresu programowania 
(w 2015 roku), podejmie decyzję o wyco-
faniu środków z Funduszu Powierniczego 
lub o kontynuacji jego funkcjonowania 
w dotychczasowej formie.

Schemat przepływu środków w ramach 
Inicjatywy JEREMIE obrazuje poniższy 
schemat:
Inicjatywa JEREMIE jest już wdrażana 
w kilku państwach (np. Grecja, Rumu-
nia, Łotwa, Litwa i Słowacja) i regionach 
(francuskim Languedoc – Roussillon, 
włoskim Campania) Unii Europejskiej. 
W większości z nich menedżerem FP 
jest Europejski Fundusz Inwestycyjny 
(EFI). W niektórych państwach (np. Wę-
gry) jednak rolę menedżera FP będzie 
pełniła instytucja krajowa. 

Realizacja  

W Polsce JEREMIE została uję-
ta w Programie Operacyjnym Roz-
wój Polski Wschodniej 2007–2013.  
W ramach działań na rzecz wsparcia 
powstawania i dokapitalizowania instru-
mentów inżynierii finansowej. Będą tu 
realizowane projekty dotyczące re-gwa-
rancji i gwarancji prowadzonej akcji kre-
dytowej. Operatorem regwarancji i wejść 
kapitałowych do funduszy poręczeń kre-
dytowych będzie najprawdopodobniej 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Budżet 
projektu wynosi obecnie 23 mln euro. 

Zgodnie z założeniem tego programu 
operacyjnego, wsparciem będą objęte 
projekty realizowane na terenie pięciu 
województw Polski wschodniej. 
Realizację inicjatywy JEREMIE rozpo-
częło także kolejnych pięć regionów 
Polski – tym razem centralnej i zachod-
niej. Są to województwa: dolnośląskie, 
łódzkie, pomorskie, wielkopolskie oraz 
zachodniopomorskie. W ramach tych 
regionalnych programów operacyjnych 
każde województwo wyodrębniło środ-
ki przeznaczone na realizację inicjatywy 
JEREMIE. Łączna wartość wyniesie po-
nad 280 mln euro. 
Województwa te prowadzą aktu-
alnie konkursy na menadżerów FP. 
Konkursy te odbywają się oddzielnie  
w każdym z pięciu województw w okre-
sie kwiecień – czerwiec 2009 roku. 
Rozstrzygnięcia i wybór menedżerów 
powinno nastąpić do końca lipca br.  

Jeremie a banki

Polskie banki mogą uczestniczyć w ini-
cjatywie JEREMIE w obu opisanych for-
mułach, tj. zarówno menedżera, jak 
i pośrednika. Szczególnie zainteresowa-
ne rolą pośrednika finansowego będą 
zapewne banki operujące już w sekto-
rze MŚP, w tym banki spółdzielcze ob-
sługujące mikroprzedsiębiorców. Status 
menedżera FP cieszy się zaś wśród ban-
ków zdecydowanie mniejszym zainte-
resowaniem, aczkolwiek z informacji, 
jakie docierają z regionów, wynika, że 
kilka polskich banków komercyjnych 
poważnie stara się już o takie zlecenie.  
W obecnych, trudnych czasach, w okre-
sie zmniejszonej dostępności kapitału 
i wzrostu ryzyka, naturalnie wzrasta za-
interesowanie instytucji finansowych 
wszelkimi formami wspierającymi utrzy-
manie lub rozwój akcji kredytowej, także 
dla małych i średnich przedsiębiorców. 
Z pewnością JEREMIE będzie jedną z cie-
kawszych propozycji unijnego wsparcia 
w nadchodzących latach.  n
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Schemat przepływu środków w ramach Inicjatywy Jeremie

Instytucja zarządzająca
Regionalny program operacyjny

Środki z RPO

Fundusz Powierniczy
(zarządzany przez menedżera FP)

Pośrednicy finansowi
oferujący instrumeny finansowy dla MŚP, np. mikropożyczki, 

pożyczki globalne, poręczenia, re-poręczenia, finansowanie mezzanine,
venture capital
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Dolnośląskie 59 313 973 10 467 172 69 781 145
Łódzkie 20 127 618 3 019 143 23 146 761
Pomorskie 51 596 848 17 198 949 68 795 797
Wielkopolskie 60 000 000 20 000 000 80 000 000
Zachodniopomorskie 30 000 000 10 000 000 40 000 000
RAZEM 221 038 439 60 685 264 281 723 703

Źródło: Urzędy marszałkowskie. 
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