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B
ankowcy szacują, że wolumen środków zaangażo-
wanych przez benefi cjentów (publicznych i pry-
watnych) nowych projektów refundowanych do-
tacjami wyniesie ponad 80 mld euro. Popyt na 
fi nansowanie zewnętrzne może osiągnąć poziom 

150 mld zł. W latach 2004–2006 banki udzieliły około 13 
tysięcy pożyczek i kredytów o wartości ponad 20 mld zł. 
Prefi nansowanie budżetowe JST z udziałem BGK dotyczyło 

w tym okresie 2 492 umów na łączną kwotę 9 223,01 mln zł. 
W nowej edycji programowej – do 2015 r. możemy wykorzy-
stać ponad 110 mld euro. Inwestycje realizowane ze środków 
prywatnych i JST (samorządów) ocenia się na 64 mld euro. 

Tyle muszą wyłożyć sami benefi cjenci, aby sko-
rzystać z unijnych dotacji.   

„Brukselka” do wyciśnięcia!
Arkadiusz Lewicki, koordynator ZBP ds. 

absorpcji środków UE spodziewa się dynamicz-
nego wzrostu akcji kredytowej i poręczeniowej 
związanej z programami sektorowymi. Unijna lo-
komotywa rozkręca się powoli, lecz w kolejnych 
miesiącach wyraźnie przyspieszy. 

Uruchomiono już konkursy projektów we 
wszystkich 26 krajowych (16 regionalnych) 
programach operacyjnych PO/RPO. Nabiera 
tempa nabór wniosków w niektórych działa-
niach PROW 2007–2013 (rynek ok.16 mld 

euro), a także w Programie CIP – Instrumenty Finansowe dla 
MSP. Z udziałem przedstawicieli banków ustalane są szcze-
gółowe procedury i dokumentacja udzielania kredytów tech-
nologicznych (3 mld zł), a także fi nansowania przedsięwzięć 
ekologicznych (66 mld zł).

Banki oferują potencjalnym benefi cjentom kredyty pomostowe 
i inwestycyjne uzupełniające wkład własny, instrumenty rozliczenio-

we i zabezpieczające. Skala nowej akcji kredytowej jest 
jeszcze niewielka, ale już wiadomo, że w działaniach 
inwestycyjnych ponad 50 proc. projektów będzie 
współfi nansowane za pomocą kredytu.

Nadal jednak istnieje wiele niewiadomych, np. 
w sprawie terminu oceny i refundacji projektów 
w zakresie przetwórstwa oraz uruchamiania mikro-
przedsiębiorstw. – Doświadczamy starych błędów, 
które wydawało się, że powinny być eliminowane 
– mówi Arkadiusz Lewicki. – Dotyczy to zmiany re-
guł w trakcie prowadzenia programów, częstych awa-
rii generatorów składania wniosków, niespójnych lub 
opóźnionych interpretacji przepisów, a także w przy-
padku kilku instytucji wdrożeniowych braku konsul-

tacji z partnerami społecznymi (izbami gospodarczymi).
Niezrozumiałe dla banków jest eliminowanie cesji wierzytel-

ności, czy możliwości dopuszczalności promesy kredytowej w sy-
stemie oceny projektu. Największy jednak problem to opóźnienia 

Przychody sektora bankowego z tytułu 
marży kredytów udzielanych benefi cjentom 
programów unĳ nych 2007–2013 ocenia 
się na 1 miliard złotych. Oprócz marży 
banki będą zarabiały na instrumentach 
gwarancyjnych i rozliczeniowych 
związanych z fi nansowanymi projektami.

Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (36)

Stoi na stacji 
lokomotywa…

W nowej edycji programowej – do 2015 r. 
możemy wykorzystać ponad 110 mld euro. 
Inwestycje realizowane ze środków 
prywatnych i JST (samorządów) ocenia się 
na 64 mld euro.
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w przekazywaniu środków unijnych. Z tego powodu wiele projek-
tów infrastrukturalnych nie będzie można już zrealizować.

JEREMIE dla małego biznesu
W okresie budżetowym 2007–2013 mali i średni przedsię-

biorcy z Polski uzyskają dostęp do programu JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises), który 
jest wspierany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W pro-
gramie tym decyzja o udzieleniu dotacji ma opierać się nie na 
decyzjach administracyjnych jak dotychczas, ale na zasadach 
rynkowych. Powinno to uprościć  skomplikowaną procedurę 
aplikacyjną, z którą zderzają się obecnie przedsiębiorcy nieposia-
dający dostatecznie długiej historii kredytowej.

Środki pomocowe JEREMIE będą przekazywane do insty-
tucji finansowych, funduszy venture capital, banków, funduszy 
pożyczkowych i doręczeniowych, które oferują małym i średnim 
przedsiębiorcom kredyty, pożyczki, gwarancje lub kapitał pod-
wyższonego ryzyka po konkurencyjnych cenach. Dotacje mają 
być przeznaczone na transfer technologii, wprowadzenie inno-
wacji oraz rozwój nowo powstających firm.

Z badań Microfinance Centre wynika, że blisko dwa mi-
liony polskich gospodarstw domowych o niskich dochodach 
potrzebuje mikrokredytu na finansowanie swojej działalności 
gospodarczej. Tylko 3 proc. małych rodzinnych przedsiębiorstw 
korzysta obecnie z oferty banków. 

Według definicji przyjętej przez MC, mikrokredyt jest na-
rzędziem poprawy warunków życiowych osób o niskich docho-
dach – ubogich lub zagrożonych ubóstwem. Analiza potwier-
dziła doświadczenia międzynarodowe, że większość takich osób 
jest gotowa płacić ceny rynkowe za oferowany im mikrokredyt 
pod warunkiem jego dostosowania do potrzeb ich small biznesu. 
W Polsce rynek na usługi mikrokredytowe obejmuje 29 proc. 
gospodarstw domowych – łącznie 1,98 mln konsumentów, 
w tym 17 proc. to działające już małe firmy, a pozostałe 83 proc. 
to potencjalni przedsiębiorcy. Na podstawie badań MC wartość 
rynku mikrokredytu można szacować na 36 mld zł.

Hiszpański przykład
Można spodziewać się, że w perspektywie programowej 2007–

2013 ilość aplikacji o dofinansowanie zdecydowanie przewyższy 
pulę dostępnych eurodotacji. Musi więc powstać sprawny i trans-
parentny system selekcji projektów. Problemem będą nie tylko 
biurokratyczne procedury, ale również umiejętności wykorzystania 
funduszy przyznanych na inwestycje. Wiadomo już, że wskutek 
aprecjacji złotego ubyło około 40 mld zł z puli środków 2007–2013, 
jednocześnie zwróciliśmy około 300 mln zł z tytułu niewykorzysta-
nych lub źle wykorzystanych środków w okresie przedakcesyjnym.

Beneficjentami programów unijnych są często klienci 
banków. ZBP uważa, że nie ma powodu wydłużać, dublować 

Potrzeba doradcy „na wyciągnięcie ręki”
Co Pana/i zdaniem, może Panu/i przeszkodzić w otrzymaniu pomocy 
z funduszy unijnych? (Raport „Polska wieś i rolnictwo 2006” PENTOR)
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oferowana pomoc nie trafia 
w potrzeby mojego gospodarstwa

obawiam się licznych kontroli, 
co zniechęca mnie do starania się 
o tę pomoc

nie poradzę sobie z zaplanowaniem 
i zaprojektowaniem inwestycji

nie poradzę sobie z wypełnieniem 
wszystkich potrzebnych 
dokumentów

niewiele wiem na temat pomocy 
z funduszy unijnych i nie wiem, 
gdzie uzyskać potrzebne informacje

boję się uciążliwości związanych 
z załatwianiem spraw urzędowych

boję się, że nie starczy mi własnych 
środków na inwestycje

nie spełnię warunków koniecznych 
do otrzymania pomocy

LEX 
dla Banków

www.LEX.com.pl/banki 
infolinia 0 801 802 888 

KOMPLETNY 
 całość polskiego prawa (Dz.U. i M.P.), 
 bogaty zbiór orzeczeń sądów 

i administracji, 
 fragmenty artykułów prawniczych, 
 pisma urzędowe, 
 bazy adresów instytucji. 

DEDYKOWANY 
 bogata biblioteka dokumentów 

autorskich, 
 omówienia konkretnych problemów, 
 wzory dokumentów używanych 

w bankach, 
 możliwość zadania pytania 

specjalistom, 
 baza zadanych wcześniej pytań 

i udzielonych odpowiedzi. 

PRZYJAZNY 
 nowoczesny interfejs, 
 ergonomiczny układ, 
 personalizacja ustawień, 
 tworzenie zakładek, 
 własne notatki do dokumentów, 
 stały kontakt z Redakcją.

Zapytaj o wersję Prestige!
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i utrudniać w urzędach procesów oceny 
ekonomicznej projektów inwestycyjnych 
zweryfikowanych przez banki – profe-
sjonalne instytucje zaufania publicznego 
partycypujące finansowo w ryzyku pro-
jektów. W wielu krajach, np. w Hiszpa-
nii, banki są jedynym pośrednikiem przy 
dystrybucji dotacji. Ministerstwo właści-
we dla danego programu operacyjnego 
zatwierdza jedynie kryteria, które musi 
spełnić wniosek beneficjenta (potencjal-
nego klienta banku). Beneficjent może 
skorzystać z kredytu bądź tylko z pośred-
nictwa banku w ocenie wniosku (jeżeli 
ma własne pieniądze). 

Rząd dystrybuuje dotacje za pośred-
nictwem systemu bankowego w formie 
dopłat do kapitału i kosztu inwestycji. 
Na wniosek banku, przyznaje benefi-
cjentom roczne limity dopłat, następnie 
monitoruje projekty online od strony 
operacyjnej, kontroluje okresowo zgod-
ność udzielonych kredytów lub ocen 
wniosków z kryteriami ustalonymi przez 
Komisję Europejską. 

Pomysły do wzięcia!
W nowej perspektywie programowej 

pieniędzy dla regionów będzie dużo więcej 
niż w obecnie. Polska otrzyma prawie 60 
mld euro pomocy w ramach unijnej poli-
tyki spójności, wynegocjowaliśmy też do-
bre warunki wykorzystania tych pieniędzy. 
Samorządy będą mogły do kosztów inwe-
stycji wliczać VAT, a projekty europejskie 
będą realizowane w cyklu trzyletnim, a nie 
jak obecnie – dwuletnim. 

Obsługa JST to niepowtarzalna szan-
sa również dla banków lokalnych, które 
mogą być ich strategicznym partnerem 
na wszystkich etapach wdrażania pro-
jektów. Wydaje się, że oprócz standardo-
wego udzielania kredytów, są one profe-
sjonalnie przygotowane do dystrybucji 
formularzy i naboru wniosków, a nawet 
dokonywania oceny formalnej i meryto-
rycznej projektów. 

W niektórych krajach europejskich 
rząd lub samorząd powierza bankom spół-
dzielczym funkcję dystrybutora grantów 
w ramach odpłatnej usługi świadczonej za-
mawiającemu. Nie jest to więc wspieranie 
banków, lecz normalna transakcja handlo-

wa. Z punktu widzenia urzędników powin-
no liczyć się to, że procedury prowadzone 
przez banki są bardziej efektywne i tańsze 
w porównaniu z alternatywnym rozwiąza-
niem polegającym na zatrudnieniu większej 
liczby personelu lub wynajmowaniu do 
obsługi programów pomocowych innych 
kosztotwórczych instytucji.  

Dedykujemy tę informację Mini-
sterstwu Rozwoju Regionalnego, które 
uruchomiło akcję „Proste fundusze” 
mającą na celu  uproszczenie syste-
mu wykorzystania środków funduszy. 
Własne pomysły i uwagi można prze-
kazywać na adres poczty elektronicznej 
prostefundusze@mrr.gov.pl.  ®

Banki sprawdziły się jako skuteczny partner i doradca 
przedsiębiorców najlepiej w SPO WKP 2004–2006
ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania
tych projektów. 
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