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Wprowadzenie 

Strategia Inwestycyjna stanowi załącznik do Umowy Powierzenia Zadań zawartej między Województwem 

Pomorskim (Powierzającym) a Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (Wykonawcą, PFR). Została 

opracowana w związku z potrzebą wynikającą z zakończenia perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 

procesem wychodzenia z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013).  

W dniu 31 grudnia 2015 r. zakończono projekt, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił rolę 

Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

rozpoczął się proces wychodzenia z instrumentu oraz przekazania wypracowanych dotychczas aktywów 

do podmiotu wyznaczonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2007-2013 – Wykonawcy.  

Dodatkowo, począwszy od przełomu lat 2016/2017, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. gromadzi 

środki powracające z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych dotychczas w ramach Funduszu 

Powierniczego JESSICA, zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Działania 1.4 RPO WP 

2007-2013 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, w ramach którego instrumenty inżynierii finansowej były 

wdrażane w formule bezpośredniej, tj. bez funduszu powierniczego. 

Strategia Inwestycyjna jest dokumentem „kroczącym”, systematycznie modyfikowanym i aktualizowanym 

odpowiednio do rozwoju potencjału Wykonawcy, a także do skali kolejnych zobowiązań, które w ramach 

powierzonego zadania będą na Wykonawcę stopniowo nakładane. 

Zadaniem Wykonawcy jest zarządzanie powierzonymi aktywami i tym samym tworzenie organizacyjnych  

i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej, podnoszeniu 

poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. W dokumencie określono cele 

Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na lata 2016-2018, kierunki alokacji środków 

zadysponowanych do Wykonawcy oraz zasady zarządzania nimi, w tym zasadnicze kwestie dotyczące 

kształtowania relacji między Wykonawcą a interesariuszami (Pośrednikami Finansowymi oraz Odbiorcami 

Wsparcia).  

Polityka inwestycyjna Wykonawcy w perspektywie do 2018 r. będzie realizowana w trzech obszarach 

tematycznych: 

1) sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem 

mikroprzedsiębiorstw, 

2) projekty o charakterze infrastrukturalnym realizowane w miastach, 

3) efektywność energetyczna. 

Celem wsparcia w powyższych obszarach jest ograniczenie rozmiarów tzw. luki finansowej 

(niewystarczającego poziomu finansowania zewnętrznego dostępnego na rynku w zestawieniu  

z potrzebami zgłaszanymi i niezgłaszanymi przez potencjalnych inwestorów) oraz stworzenie zachęt do 

inwestowania w obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju województwa. 

W Strategii Inwestycyjnej wyznaczono także cele operacyjne, które Wykonawca ma za zadanie osiągnąć  

w wyniku zarządzania powierzonymi środkami w perspektywie do 2018 r. oraz wskaźniki weryfikujące 

poziom ich realizacji. 
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Struktura portfela produktów finansowych po dniu cesji 

Wsparcie przedsiębiorstw 
środki pochodzące z Inicjatywy JEREMIE 

Fundusz Kapitałowy 

Instrumenty kapitałowe Instrumenty gwarancyjne Instrumenty dłużne 

Poręczenie 
Portfelowe 

Reporęczenie Pożyczka Globalna 

1. Działalność Wykonawcy w obszarze wsparcia sektora MŚP – umowy przeniesione 
w drodze cesji oraz umowy rewolwingowe 

 

Priorytetem Wykonawcy w latach 2016-2017 jest utrzymanie istniejącej sieci dystrybucji wsparcia 

zwrotnego kierowanego do przedsiębiorców, która powstała w okresie realizacji Inicjatywy JEREMIE  

(tj. do końca 2015 r.). Począwszy od drugiej połowy 2017 r. priorytetem Wykonawcy będzie zapewnienie 

komplementarności udzielanego wsparcia wobec instrumentów zwrotnych wdrażanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-

2020). 

Zadaniem Wykonawcy w obszarze wsparcia sektora MŚP jest: 

1) realizacja obowiązujących umów z Pośrednikami Finansowymi zawartych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE.  

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Wykonawca przejął zadania podmiotu zarządzającego (dotychczas 

BGK) w ww. umowach na mocy porozumień ws. cesji; 

2) realizacja umów rewolwingowych z Pośrednikami Finansowymi w oparciu o zasady określone  

w ramach postępowań konkursowych zrealizowanych przez BGK jako Menadżera Funduszu 

Powierniczego JEREMIE; 

3) zawieranie umów z Pośrednikami Finansowymi w oparciu o własne procedury wyboru, w wyniku 

których wdrażane będą nowe produkty finansowe definiowane przez Wykonawcę na mocy 

Strategii Inwestycyjnej. 

1.1. Zarządzanie portfelem aktywów przeniesionym do Wykonawcy w drodze cesji 

W 2016 r. struktura portfela produktów finansowych Wykonawcy wynikała wprost z efektów realizacji 

Inicjatywy JEREMIE. Umowy z Pośrednikami Finansowymi, które zostały objęte przez Wykonawcę  

w dniu 1 kwietnia 2016 r. dotyczyły dwóch typów instrumentów: dłużnych (Pożyczka Globalna) oraz 

gwarancyjnych (Reporęczenie i Poręczenie Portfelowe). W przyszłości analogicznym procesem 

przekazania będzie objęty także instrument kapitałowy, JEREMIE Seed Capital Województwa 

Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 

Rys. 1 Struktura portfela produktów finansowych Wykonawcy w wyniku cesji 
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Produkt Pożyczka Globalna umożliwiła udostępnienie instytucjom finansowym środków powierzonych  

w celu udzielania przez nie pożyczek/kredytów mikro i małym przedsiębiorcom. Pożyczka Globalna 

stanowiła instrument dłużny, którego celem było zwiększenie podaży pieniądza dla MŚP, przy 

jednoczesnym skierowaniu tego strumienia do firm najmniejszych o najniższej zdolności kredytowej (start-

up, mikroprzedsiębiorstwa) oraz umożliwienie zbudowania historii kredytowej przedsiębiorcy.  

W ramach produktu Pożycza Globalna przeprowadzono sześć konkursów, w wyniku których zawarto  

32 umowy. Kolejnych 10 umów zostało zawartych w procedurze rewolwingowej. Łącznie podpisano  

42 umowy o wartości ponad 333 mln PLN, przy czym 12 posiadało status aktywnych, w tym osiem 

rewolwingowych. 

Celem głównym produktu Reporęczenie było uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP 

mających trudności z uzyskaniem zewnętrznych komercyjnych źródeł finansowania przedsięwzięć 

rozwojowych. W przypadku Reporęczenia reasekuracją objęte były zobowiązania Pośredników 

Finansowych wynikające z udzielanych przez nich jednostkowych poręczeń kredytów przyznawanych 

przez instytucje finansowe, z którymi współpracują. Produkt ten umożliwiał osiąganie znaczących efektów 

ilościowych przy relatywnie niskim zaangażowaniu kapitału (wysoka dźwignia). 

W wyniku przeprowadzenia pięciu konkursów zawarto dziewięć umów na udzielenie limitu w produkcie 

Reporęczenie. Dodatkowo zawarto cztery umowy na odnowienie limitu, w tym trzy z nich posiadały  

w momencie dokonywania cesji praw i obowiązków status aktywnych, tj. znajdowały się na etapie budowy 

portfela (dystrybucji wsparcia do kolejnych MŚP). Łączna wartość umów wynosi blisko 145 mln PLN. 

Produkt Poręczenie Portfelowe realizowany we współpracy z bankami – było to poręczenie udzielone na 

zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. 

W ramach tego produktu – w dwóch konkursach – zawarte zostały dwie umowy z Pośrednikami 

Finansowymi. Umów rewolwingowych nie zawarto. 

Produkt Kapitałowy został oparty o konstrukcję Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych1. Celem Funduszu było inwestowanie w mikro i małe przedsiębiorstwa będące  

we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up) poprzez nabywanie i obejmowanie 

instrumentów udziałowych, emitowanych przez te przedsiębiorstwa ze środków pozyskanych w ramach 

emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Planowany termin objęcia przez Wykonawcę certyfikatów 

inwestycyjnych sfinansowanych ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE wraz z przeniesieniem 

produktu do Wykonawcy w drodze cesji praw i obowiązków to 1 kwartał 2018 r. 

W Dacie Cesji, tj. w dniu 1 kwietnia 2016 r., portfel aktywów Wykonawcy składał się z 57 umów  

z Pośrednikami Finansowymi. Obecnie budowa portfeli wszystkich umów została zakończona,  

a zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości ich realizacji na etapie wygaszania. Na podstawie 

harmonogramów spłat wsparcia udzielonego w ramach tych instrumentów należy oczekiwać, że okres 

administrowania tymi umowami zostanie zakończony nie później niż w 2023 roku. 

Umowy objęte przez Wykonawcę w wyniku cesji były zawierane przez BGK w dwóch trybach: 

1) w wyniku postępowań konkursowych organizowanych w latach 2010-2014, 

2) na podstawie odpowiednich postanowień umów dopuszczających odnowienie limitów w kwocie, która 

została już wykorzystana i uwolniona lub zwrócona na rachunek Funduszu Powierniczego JEREMIE  

(tzw. rewolwing).  

Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie stanu umów z Pośrednikami Finansowymi przejętych 

przez Wykonawcę w dniu 1 kwietnia 2016 r. w podziale na rodzaj produktu oraz według konkursów,  

w ramach których były zawierane. Wykaz umów z Pośrednikami Finansowymi, które na mocy 

                                                           
1 Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (z późniejszymi zmianami). 
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porozumienia ws. cesji Wykonawca przejął w dniu 1 kwietnia 2016 r. (wraz z postępem rzeczowym na 

dzień 31 grudnia 2015 r.) zawarty jest w załączniku nr 1 do Strategii Inwestycyjnej. 

Tab. 1 Informacja zbiorcza na temat etapu realizacji umów z Pośrednikami Finansowymi 

Lp. Produkt Konkurs 

Liczba umów z Pośrednikami Finansowymi 
(w okresie budowy portfela) Wartość  

umów z Pośrednikami 
Finansowymi * (PLN) 

Udzielenie limitu Odnowienie limitu 

1. 
Reporęczenie 

1.1 1 (0) 0 (0) 30 000 000,00 

1.2 2 (0) 1 (1) 14 000 000,00 

1.3 2 (0) 0 (0) 7 113 680,00 

1.4 2 (0) 2 (2)  47 857 902,92 

1.5 2 (0) 1 (1) 45 700 000,00 

Łącznie - 9 (0) 4 (3)  144 671 582,92 

2. 

Pożyczka 
Globalna 

2.1 2 (0) 0 (0) 14 000 000,00 

2.2 5 (0) 3 (2)  63 970 187,07 

2.3 11 (0) 7 (6)  183 333 812,43 

2.4 2 (0) 0 (0) 30 000 000,00 

2.5 9 (1) 0 (0) 32 600 000,00 

2.6 3 (3) 0 (0)  2 130 000,00 

Łącznie - 32 (4) 10 (8)  326 033 999,50 

3. 

Poręczenie 
Portfelowe 

3.1 1 (0) 0 (0) 10 580 996,00 

3.2 1 (0) 0 (0) 8 098 116,00 

Łącznie - 2 (0) 0 (0) 18 679 112,00 

SUMA 
43 (4) 14 (11) 

489 384 694,42 
57 (15) 

* W przypadku umów, w których okres budowy portfela został już zamknięty, uwzględniono kwotę wykorzystaną (nie zakontraktowaną). 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w portfelu aktywów Wykonawcy aktywnych było 15 z 57 umów z Pośrednikami 

Finansowymi, z czego 11 stanowiły umowy rewolwingowe. Największy udział w portfelu Wykonawcy 

posiadał produkt dłużny, tj. Pożyczka Globalna (odpowiednio około 67% wartości umów), następnie 

produkt Reporęczenie (29% udostępnionej alokacji) oraz Poręczenie Portfelowe (4%). 

Wobec umów zawartych przed 2016 r., zakres działań Wykonawcy wynika wprost z ich postanowień. 

Kluczowymi zadaniami są przede wszystkim:  

 regularny monitoring postępu realizacji umów, 

 rozliczanie i refundacja kosztów zarządzania Pośredników Finansowych, 

 wypłata zachęt,  

 kontrole u Pośredników Finansowych i działania następcze,  

 odzyskiwanie środków utraconych, 

 przyjmowanie i ewidencja środków powracających, a następnie przekazywanie ich na rachunek 

Powierzającego. 
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Efekty ilościowe – umowy przejęte w drodze cesji 

Pierwszym zadaniem Wykonawcy była płynna kontynuacja realizacji umów z Pośrednikami Finansowymi, 

które objął w drodze cesji.  

Tab. 2 przedstawia wartość wskaźnika Liczba wspartych MŚP oraz wskaźników pochodnych w podziale na 

typ produktu, za pośrednictwem którego wsparcie trafiło do odbiorcy – w odniesieniu do ww. umów2. 

Tab. 2 Podstawowe wskaźniki rezultatu w odniesieniu do umów z Pośrednikami Finansowymi objętych  
w drodze cesji – projekcja na koniec 2018 r. 

 Reporęczenie 
Pożyczka 
Globalna 

Poręczenie 
Portfelowe 

RAZEM 

Liczba wspartych instrumentów 
(Liczba unikatowych Pośredników Finansowych) 

13 (3) 42 (12) 2 (1) 57 (15*) 

Liczba wspartych MŚP 1 007  4 565 432  6 004 

Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (udział) 639 (63%) 4 131 (90%) 432 (100%) 5 202 (87%) 

Liczba wspartych firm start-up (udział) 145 (14%) 1 581 (35%) 130 (30%) 1 856 (31%) 

* Jeden Pośrednik Finansowy oferuje dwa różne produkty, stąd liczby podane w nawiasach nie sumują się do 15. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., w ramach Inicjatywy JEREMIE wsparto 5 604 mikro i małych 

przedsiębiorstw w postaci pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych o łącznej wartości 467,5 mln PLN. 

Począwszy od 2016 r. wsparto kolejne 400 przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, że we wszystkich umowach 

przejętych w drodze cesji zakończył się okres budowy portfela, ostateczna liczba podmiotów, które 

uzyskały wsparcie wynosi 6 004 i nie powinna się zmienić do końca 2018 r. 

W dniu rozpoczęcia realizacji Umowy Wykonawca dysponował siecią instytucji finansowych składającą się 

z 15 instytucji finansowych o komplementarnym charakterze i pełnej zdolności operacyjnej. 

1.2. Odnawianie limitów udzielonych do 2015 r. (umowy rewolwingowe) 

Ze względu na ograniczone środki pieniężne pozostające do dyspozycji i decyzji Wykonawcy, a także  

z uwagi na wczesny okres realizacji Umowy, do połowy 2017 r. Wykonawca przeprowadzał nabory na 

Pośredników Finansowych wyłącznie w trybie, który wynikał z warunków konkursów ogłoszonych  

w ramach Inicjatywy JEREMIE do końca 2015 r. W tym czasie Wykonawca miał możliwość zawierania 

umów z Pośrednikami Finansowymi na odnowienie limitu udzielonego na mocy umów już istniejących. 

Odnowienie limitów realizowane było w ramach następujących konkursów: 

1) instrumenty gwarancyjne: 1.2/2011/FPJWP, 1.3/2012/FPJWP, 1.4/2012/FPJWP, 1.5/2013/FPJWP, 

2) instrumenty dłużne: 2.2/2011/FPJWP, 2.3/2012/FPJWP, 2.4/2013/FPJWP. 

Wsparcie w ramach pozostałych konkursów, które odbyły się przed dniem 1 kwietnia 2016 r. nie było 

kontynuowane, ponieważ odnowienie limitów było niemożliwe (warunki konkursowe nie przewidywały 

takiej możliwości) lub nieuzasadnione – ze względu na niesatysfakcjonujące efekty dotychczasowego 

funkcjonowania instrumentu lub ustanie przesłanek dla prowadzenia interwencji w kształcie 

zdefiniowanym w danym konkursie. Ponadto, z uwagi na niewielkie zainteresowanie na rynku 

Poręczeniem Portfelowym, zrezygnowano z zawierania umów rewolwingowych na ten produkt. W wyniku 

                                                           
2 W pierwszym kwartale 2017 r. zostały zamknięte wszystkie portfele w umowach, które zostały zawarte przez Menadżera 
Funduszu Powierniczego JEREMIE do końca 2015 r. stąd, dane przedstawione w Tabeli 8, co do zasady, nie będą ulegać 
zmianom. 
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dotychczasowych konkursów zawarto dwie umowy z tym samym Pośrednikiem Finansowym – w obu 

przypadkach pierwotnie przekazany limit nie został wykorzystany w całości. 

W drugiej połowie 2017 r. zawieranie umów rewolwingowych będzie wygaszane, co pozwoli zapewnić 

komplementarność działań Wykonawcy z interwencją realizowaną w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).  

Harmonogram zawierania umów rewolwingowych do końca 2018 r. według wartości udzielonego 

wsparcia oraz w podziale na produkty finansowe zawiera Tab. 3.  

Tab. 3 Harmonogram zawierania umów rewolwingowych w okresie 2016-2018 (mln PLN) 

 
2q 

2016 
3q 

2016 
4q 

2016 
1q 

2017 
2q 

2017 
3q 

2017 
4q 

2017 
1q 

2018 
2q 

2018 
3q 

2018 
4q 

2018 
RAZEM 

Instrumenty dłużne - - 50,5 3,4 4,5 5,2 - - - - - 63,6 

Instrumenty gwarancyjne - - 18,0 - 1,8 10,5 - - - - -  30,3 

Łączne zaangażowanie 
środków pieniężnych* 

- - 54,1 3,4 4,9  7,3 - - - - -  69,7 

* W produktach gwarancyjnych przyjęto CAP na poziomie 20%, co w praktyce oznacza angażowanie środków pieniężnych o wartości 20% alokacji. 

Łączna wartość umów rewolwingowych zawartych przez Wykonawcę z Pośrednikami Finansowymi 

wynosić będzie łącznie 93,9 mln PLN, w tym w ramach Pożyczki Globalnej i Reporęczenia odpowiednio 

63,6 i 30,3 mln PLN. W ten sposób zaangażowano środki pieniężne w wysokości 69,7 mln PLN. 

Wybrane parametry interwencji – umowy rewolwingowe 

Umowy rewolwingowe były zawierane na warunkach opisanych w dokumentacji, obowiązującej  

w konkursach organizowanych w okresie realizacji Inicjatywy JEREMIE. Niemniej jednak, do pewnego 

stopnia, Wykonawca mógł kontrolować parametry biznesowe produktu, jeżeli celem było zwiększenie 

efektywności i trafności prowadzonych przez niego działań. 

1) Grupa docelowa: Instrumenty zwrotne były przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy 

posiadają siedzibę lub realizują inwestycję będącą przedmiotem finansowania na terenie województwa 

pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rozpoczynających działalność. 

2) Cel finansowania: Wsparcie zwrotne było przeznaczone przez Odbiorców Wsparcia na szeroko 

rozumiane procesy inwestycyjne i rozwojowe. Dopuszczone było udzielanie finansowania  

o charakterze obrotowym, jeżeli Odbiorca Wsparcia jednoznacznie wykazał (a następnie potwierdził), 

że celem finansowania był rozwój firmy. 

3) Ukierunkowanie wsparcia: Warunki konkursowe zawierały m.in. założenia (wymagania) w zakresie 

udziału firm start-up w portfelu Pośrednika Finansowego lub rozkładu geograficznego udzielanego 

wsparcia. Wykonawca mógł rozważyć wzmocnienie ukierunkowania, o ile było to uzasadnione  

z punktu widzenia skuteczności realizacji celu określonego dla Wykonawcy. 

4) Wkład własny Pośredników Finansowych: W warunkach konkursowych określono minimalny wkład 

własny Pośrednika Finansowego. Wykonawca mógł rozważyć wprowadzenie wyższych progów, o ile 

taka potrzeba była uzasadniona zwiększeniem skali akcji pożyczkowej/kredytowej wygenerowanej 

dzięki jego działalności, a Wykonawca potwierdził zdolność Pośredników Finansowych do 

zapewnienia wyższego wkładu własnego. 
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5) Preferencyjność wsparcia: Co do zasady, Pośrednicy Finansowi samodzielnie decydowali, czy wsparcie 

udzielane było na warunkach rynkowych czy korzystniejszych niż rynkowe. 

6) Okres budowy portfela: Wnioski o odnowienie limitu dotyczyły wyłącznie kwot faktycznie 

uwolnionych w drodze dokonanych spłat pożyczek (instrumenty dłużne) lub kredytów objętych 

reporęczeniem. Wielkość nowych limitów była więc zróżnicowana. Stąd, długość okresu budowy 

portfela określona w warunkach konkursowych była dostosowywana do poziomu odnowionego limitu 

(zwykle znacząco niższego od pierwotnie przyznanego limitu). 

7) Poziom odpowiedzialności: Co do zasady, poziom odpowiedzialności Wykonawcy w instrumentach 

gwarancyjnych (tzw. CAP) wynosił 20%, a w produktach dłużnych (tzw. akceptowalna szkodowość) 

wynosił 15%. Zmiana poziomu odpowiedzialności była możliwa, jeżeli Wykonawca wykazał, że było 

to uzasadnione bieżącymi warunkami rynkowymi oraz specyfiką grupy docelowej wsparcia 

zdefiniowanej dla instrumentu. 

Efekty ilościowe – umowy rewolwingowe  

Wartość środków, które zostały zaangażowane oraz przeciętna wartość jednostkowego wsparcia to 

parametry, które posiadały największy wpływ na wartość podstawowego wskaźnika rezultatu, tj. na liczbę 

wspartych przedsiębiorstw. Tab. 4 prezentuje powyższe parametry w podziale na typ instrumentu, który 

był przez Wykonawcę wdrażany.  

Tab. 4 Podstawowe parametry mające wpływ na realizację wskaźników rezultatu w nowych umów 
rewolwingowych z Pośrednikami Finansowymi zawartych w okresie 2016-2018 r. 

 Reporęczenie Pożyczka Globalna RAZEM 

Alokacja  
(wykorzystanie środków) 

 30,3 mln PLN  
( 6,1 mln PLN) 

63,6 mln PLN  
(63,6 mln PLN) 

 93,9 mln PLN 
( 69,7 mln PLN) 

Przeciętna wartość wsparcia 250 000 PLN 90 000 PLN - 

Na rezultaty osiągane w wyniku zawierania nowych umów rewolwingowych z Pośrednikami Finansowymi 

w okresie 2016-2018, Wykonawca posiadał pewien wpływ, jednak wciąż ograniczony podstawowymi 

zasadami zawartymi w warunkach konkursowych – podstawowe wskaźniki wygenerowane w wyniku 

powyższej działalności do końca 2018 r. prezentuje Tab. 5. 

Tab. 5 Podstawowe wskaźniki rezultatu w odniesieniu do umów rewolwingowych z Pośrednikami 
Finansowymi, które zostały przez Wykonawcę zawarte w okresie 2016-2018 – projekcja na koniec 2018 r. 

 Reporęczenie Pożyczka Globalna RAZEM 

Liczba wspartych instrumentów  
(Liczba unikatowych Pośredników Finansowych) 

4 (3) 11 (7) 15 (9) 

Liczba wspartych MŚP  130 720   850 

Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (udział) 74 (57%) 648 (90%)  722 (85%) 

Liczba wspartych firm start-up (udział) 13 (10%) 180 (25%)  193 (23%) 

Przyjmuje się, że budowa portfeli w ramach umów rewolwingowych zawartych w okresie 2016-2017 

zakończy się w horyzoncie czasowym Strategii Inwestycyjnej. Tabela powyżej odzwierciedla więc pełen efekt 

tych działań.  
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W wyniku zarządzania wolnymi środkami i ponownego ich wykorzystania poprzez odnawianie limitów 

udzielonych pośrednikom finansowym do końca 2015 r., wskaźnik Liczba wspartych MŚP na koniec 2018 r. 

wzrośnie o około 850 podmiotów. Wśród Odbiorców Wsparcia około 85% będą stanowić 

mikroprzedsiębiorstwa, natomiast co czwarta wsparta firma to start-up, przy czym dla produktu Pożyczka 

Globalna udział firm młodych jest dwukrotnie większy niż w produkcie Reporęczenie. 

1.3. Środki do dyspozycji Wykonawcy 

Począwszy od 2016 r., a więc w okresie realizacji tzw. polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej 

wdrażanych w ramach RPO WP 2007-2013, środki zaangażowane dotychczas we wsparcie zwrotne  

w ramach Inicjatywy JEREMIE, Inicjatywy JESSICA oraz Działania 1.4 RPO WP 2007-2013 są 

stopniowo uwalniane i zwiększają zasób pozostający do dyspozycji Powierzającego. Wartość środków 

pieniężnych przekazywanych Wykonawcy przez Powierzającego jest więc systematycznie zwiększana – 

adekwatnie do wolumenu środków powracających z ww. instrumentów. Wielkość środków 

przekazywanych Wykonawcy przez Powierzającego w danym kwartale stanowi pochodną środków, które 

zostały uwolnione (produkty gwarancyjne) bądź zwrócone do Instytucji Zarządzającej (produkty dłużne) 

w ramach instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w okresie 2007-20133. 

Wartość środków pieniężnych przekazanych do dyspozycji Wykonawcy w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

wyniosła 29,0 mln PLN – były to środki wolne na ten dzień pochodzące ze zwrotów od Odbiorców 

Wsparcia Inicjatywy JEREMIE.  

Tab. 6 prezentuje prognozowane saldo środków do dyspozycji (wolnych) przy założeniu, że Wykonawca 

realizuje wyłącznie zadania będące wynikiem zobowiązań podjętych w dniu rozpoczęcia okresu 

obowiązywania Umowy w podziale na źródło ich pochodzenia. Wartość środków powracających  

z Inicjatywy JEREMIE została skorygowana o tzw. wydatki sztywne, których podstawę stanowią 

postanowienia umów z Pośrednikami Finansowymi objętych w drodze cesji. Dodatkowo, prognozowane 

saldo środków uwzględnia również środki zwracane w ramach Działania 1.4 RPO WP 2007-2013 oraz  

z Inicjatywy JESSICA, które są systematycznie przekazywane przez Powierzającego.  

Tab. 6 Szacunkowe saldo środków niezaangażowanych na rachunku w PFR w okresie 2016-2018 (projekcja) 
– z uwzględnieniem wyłącznie zobowiązań przejętych przez Wykonawcę w dniu 1 kwietnia 2016 r.  
(mln PLN) (dane przedstawione narastająco na koniec kwartału) 

Źródło 
pochodzenia 

środków 

01.04. 
2016 

(otwarcie) 

2q 
2016 

3q 
2016 

4q 
2016 

1q 
2017 

2q 
2017 

3q 
2017 

4q 
2017 

1q 
2018 

2q 
2018 

3q 
2018 

4q 
2018 

Inicjatywa 
JEREMIE  

29,0 46,0 64,1 81,5 97,0 111,9 146,8 159,8 172,2 184,6 197,1 209,6 

Działanie 1.4 
RPO WP 

- - - 27,2 30,4 33,5 36,6 39,7 42,8 45,8 48,7 51,6 

Inicjatywa 
JESSICA 

- - - - 2,3 7,0 9,9 12,8 16,8 20,9 25,1 29,4 

SALDO 29,0 46,0 64,1 108,7 129,7 152,4 193,3 212,3 231,8 251,3 270,9 290,6 

                                                           
3 Środki zasilające działalność Wykonawcy pochodzą z kwot, które są uprzednio przekazywane na rachunek, o którym mowa  
w art. 98 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm.). Nie są to jednak wartości tożsame; Powierzający ma 
prawo zatrzymać część zwrotów w związku z koniecznością regulowania zobowiązań podjętych odrębnie wobec Umowy. 
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Środki, którymi Wykonawca będzie dysponował do końca 2018 r. zwiększą się do około 290,6 mln PLN, 

przy czym środki pochodzące z instrumentów inżynierii finansowej ukierunkowanych na wsparcie MŚP to 

261,2 mln PLN, natomiast na projekty miejskie – 29,4 mln PLN. Przyrost ma miejsce okresowo (wynika 

ze zwrotów dotychczas udzielonego wsparcia), co wymusza na Wykonawcy rozłożenie planów 

inwestycyjnych w powiązaniu z terminami przepływów środków powracających otrzymywanych od 

Powierzającego. 

Tab. 7 prezentuje prognozowane saldo wolnych środków przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających  

z zawarcia umów rewolwingowych, o których mowa w rozdziale 1.2. Zaktualizowany harmonogram 

działań Wykonawcy przyjęty na drugą połowę 2017 r. oraz 2018 r. uwzględnia powyższe zobowiązania.  

Tab. 7 Szacunkowe saldo środków niezaangażowanych na rachunku w PFR w okresie 2016-2018 (projekcja) 
z uwzględnieniem dotychczasowych działań Wykonawcy (mln PLN) (dane przedstawione narastająco na 
koniec kwartału) 

Termin 
01.04. 
2016 

(otwarcie) 

2q 
2016 

3q 
2016 

4q 
2016 

1q 
2017 

2q 
2017 

3q 
2017 

4q 
2017 

1q 
2018 

2q 
2018 

3q 
2018 

4q 
2018 

Środki powracające  
z Inicjatywy 
JEREMIE  

29,0 46,0 64,1 39,1 42,9 51,2 77,1 82,4 91,4 101,4 111,4 121,4 

Środki powracające  
z Dz. 1.4 RPO WP 

- - - 27,2 30,4 33,5 36,6 39,7 42,8 45,8 48,7 51,6 

Środki powracające  
z Inicjatywy 
JESSICA 

- - - - 2,3 7,0 9,9 12,8 16,8 20,9 25,1 29,4 

SALDO 29,0 46,0 64,1 66,3 75,4 82,5 118,6 134,9 160,0 168,1 185,2 202,4 

Należy przyjąć, że – przy uwzględnieniu wszystkich zobowiązań powziętych przez Wykonawcę dotychczas 

– na koniec 2018 r. będzie on dysponował wolnymi środkami finansowymi o wartości około 202,4 mln 

PLN. Wykonawca będzie więc zobowiązany rozłożyć dalsze plany inwestycyjne w powiązaniu z terminami 

przepływu środków otrzymywanych od Powierzającego adekwatnie do ich przyrostu. 
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2. Własna polityka produktowa Wykonawcy 

Struktura produktowa w odniesieniu do nowych produktów, które będą wprowadzane przez Wykonawcę 

z ukierunkowaniem zarówno na rozwój przedsiębiorczości, jak i projekty miejskie oraz efektywność 

energetyczną, przedstawiona jest na schemacie poniżej. 

Rys. 2 Docelowa struktura portfela produktów finansowych 

 

 

Produkt Reporęczenie II ukierunkowany jest na wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP mających 

trudności z uzyskaniem zewnętrznych komercyjnych źródeł finansowania inwestycji ze względu na brak 

odpowiednich zabezpieczeń. Produkt zakłada objęcie reasekuracją zobowiązań Pośredników Finansowych 

z tytułu poręczeń kredytowych udzielanych instytucjom finansowym, z którymi współpracują. 

Produkt Pożyczka Turystyczna ukierunkowany jest na udzielanie pożyczek/kredytów dla mikro i małych 

przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej i usług czasu wolnego, które prowadzą 

działalność na terenie województwa pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć 

rozwojowych. 

Produkt Mała Pożyczka udostępniony zostanie w celu udzielania pożyczek/kredytów na rzecz mikro  

i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego z wyłączeniem 

Trójmiasta, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. 

Produkt Pożyczka HR zostanie udostępniony w celu wsparcia przedsiębiorców w procesie poszukiwania, 

pozyskania i podniesienia kwalifikacji pracowników. Wdrożenie produktu będzie służyć przezwyciężeniu 

zwiększającego się braku odpowiednich kadr na potrzeby rynku pracy w regionie. 

Produkt Pożyczka Miejska ukierunkowany będzie na wsparcie inwestycji, których celem jest rozwój 

obszarów miejskich. Wsparcie polegać będzie na finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym 

budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury o charakterze gospodarczym, edukacyjnym, społecznym 

i rekreacyjnym, a także kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miastach. 

Produkt TERMOpożyczka ukierunkowany będzie na wsparcie inwestycji polegających na 

termomodernizacji, w tym zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych – w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz w wielorodzinnych 

budynkach mieszkalnych. Przyjmuje się, że głównym odbiorcą wsparcia będą więc spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz podmioty publiczne. 

Docelowa struktura portfela produktów finansowych 

Wsparcie przedsiębiorstw Rozwój obszarów miejskich/  
efektywność energetyczna 

Instrumenty dłużne Instrumenty 
gwarancyjne 

Reporęczenie II 
TERMO 

pożyczka 
Pożyczka 

HR 
Pożyczka 

Turystyczna 
Mała 

Pożyczka 
Pożyczka 
Miejska 

Instrumenty dłużne 

… … 
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W ofercie Wykonawcy w 2018 roku mogą się znaleźć także nowe produkty, które będą stanowić 

odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Stąd, nie później niż w połowie 2018 r. przewiduje się 

przeprowadzenie przez Wykonawcę badania sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie służącego 

ustaleniu potrzeb firm działających na terenie Pomorza. Pogłębionej analizie – m.in. pod względem 

alokacji oraz parametrów – należy poddać w szczególności zapotrzebowanie na wsparcie procesu 

pozyskiwania pracowników do firm, a także pobudzanie przedsiębiorczości m.in. w grupie absolwentów 

uczelni oraz kobiet, które chcą prowadzić własną firmę, a także wsparcie eksportu. Należy również 

rozpatrzyć wprowadzenie produktu finansowego umożliwiającego przekazywanie i przekształcanie 

przedsiębiorstw, w sytuacji gdyby zostały one i tak zamknięte, pod warunkiem, że takie przekazanie 

odbywa się pomiędzy dwoma niezależnymi inwestorami. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia zdarzeń 

nagłych i nieoczekiwanych dopuszcza się też wprowadzenie odrębnych produktów „interwencyjnych” 

takich jak np. pożyczka dla poszkodowanych. 

2.1. Nowe produkty dla MŚP 

Wprowadzanie nowych produktów do oferty Wykonawcy rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r. Jako 

pierwsze zostaną uruchomione dwa produkty dłużne: Mała Pożyczka oraz Pożyczka Turystyczna.  

Zadaniem Wykonawcy jest konstrukcja produktów (określenie ich parametrów), która będzie uwzględniać: 

1) uwarunkowania zewnętrzne i potrzeby MŚP, 

2) priorytety rozwojowe przyjęte przez Województwo, 

3) komplementarność z innymi produktami na rynku, w tym uruchamianymi z RPO WP  

2014-2020 oraz innych programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020.  

Szczegółowe parametry produktu zostaną określone w dokumentacji skierowanej do potencjalnych 

Pośredników Finansowych na etapie ich wyboru – w porozumieniu z Powierzającym i z uwzględnieniem 

rekomendacji Pomorskie Rady Inwestycyjnej do spraw Instrumentów Zwrotnych, przy czym: 

1) grupą docelową są firmy z sektora MŚP, które posiadają siedzibę lub realizują inwestycję, która będzie 

przedmiotem finansowania na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

podmiotów rozpoczynających działalność. 

2) celem finansowania jest wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw; dopuszcza się udzielanie 

finansowania o charakterze obrotowym, jeżeli Odbiorca Wsparcia jednoznacznie wykaże, że celem 

finansowania jest rozwój firmy. 

3) ukierunkowanie wsparcia może dotyczyć m.in. udziału preferowanej grupy odbiorców w portfelu 

Pośrednika Finansowego (np. firm młodych) lub rozkładu geograficznego oraz branżowego 

udzielanego wsparcia.  

4) co do zasady, wsparcie będzie udzielane na warunkach rynkowych, dopuszcza się jednak pewną 

preferencyjność instrumentów (zgodnie z odpowiednim schematem pomocy publicznej) – adekwatnie 

do potrzeb zdiagnozowanych w tym zakresie przez Wykonawcę, w tym potrzeby wynikające ze 

zdarzeń nagłych i nieoczekiwanych.  

5) wkład własny Pośredników Finansowych jest, co do zasady, obowiązkowy. 

Harmonogram ogłaszania naborów na Pośredników Finansowych – wsparcie MŚP 

W celu wdrożenia nowych produktów finansowych, Wykonawca przeprowadzi nabór na Pośredników 

Finansowych, którzy będą świadczyć zlecone przez Wykonawcę zadanie wdrożenia produktów 

finansowych, których parametry zostaną szczegółowo określone na etapie ww. postępowania. 
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Indykatywny harmonogram ogłaszania naborów na Pośredników Finansowych w obszarze wsparcia MŚP 

w okresie 2017-2018 według wartości udzielonego wsparcia oraz w podziale na produkty finansowe 

zawiera Tab. 8. 

Tab. 8 Indykatywny ogłaszania naborów na Pośredników Finansowych w okresie 2016-2018 (mln PLN)  
w obszarze wsparcia MŚP 

 
2q 

2016 
3q 

2016 
4q 

2016 
1q 

2017 
2q 

2017 
3q 

2017 
4q 

2017 
1q 

2018 
2q 

2018 
3q 

2018 
4q 

2018 
RAZEM 

Instrumenty dłużne - - - - - - 85,0 10,0* 40,0 - - 135,0 

Instrumenty gwarancyjne - - - - - - - -  45,0 - 45,0 

Łączne zaangażowanie 
środków pieniężnych** 

- - - - - - 85,0 10,0 40,0 9,0 - 144,0 

* Uruchomienie produktu pożyczkowego pod nazwą Pożyczka HR oraz poziom środków, które na ten cel zostaną zaangażowane, zależeć będzie od 

potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie, co zostanie zweryfikowane na podstawie badania rynku, które uprzednio zrealizuje Wykonawca. 

**W produktach gwarancyjnych przyjęto CAP na poziomie 20%, co w praktyce oznacza angażowanie środków pieniężnych o wartości 20% alokacji. 

Szacuje się, że w wyniku postępowań przeprowadzonych w czwartym kwartale 2017 r., Wykonawca 

uruchomi pierwsze autorskie instrumenty finansowe w pierwszym kwartale 2018 r. W pierwszej kolejności 

będą to produkty: Mała Pożyczka z szacunkową alokacją w wysokości 30,0 mln PLN oraz Pożyczka 

Turystyczna o wartości 55,0 mln PLN. Ponadto, w pierwszym kwartale 2018 r. przewiduje się 

uruchomienie pilotażowego produktu pod nazwą Pożyczka HR (wstępna alokacja na produkt wynosi  

10 mln PLN i jest uzależniona od wyników badania rynkowego4, które – w porozumieniu  

z Powierzającym – Wykonawca ma za zadanie uprzednio wykonać). W pierwszym i drugim kwartale  

2018 r., planowane jest uruchomienie kolejnych produktów pożyczkowych, na które Pośrednik przeznaczy 

łącznie co najmniej 40,0 mln PLN. Pierwszy nowy produkt gwarancyjny (45,0 mln PLN) zostanie 

uruchomiony w trzecim kwartale 2018 r., przy czym działanie to jest uwarunkowane przede wszystkim 

zapewnieniem komplementarności z innymi produktami dostępnymi w tym czasie na rynku. Szacuje się, 

że do końca 2018 r. w obszarze wsparcia firm zostaną zaangażowane środki pieniężne o wartości około 

144,0 mln PLN. 

2.2. Pozostałe obszary działalności Wykonawcy 

Indykatywny harmonogram przewiduje również uruchomienie produktów finansowych w obszarze 

efektywności energetycznej oraz inwestycji miejskich. Według wstępnych szacunków Powierzającego, na 

wskazane produkty dłużne należy przeznaczyć środki o wartości co najmniej 25,0 mln PLN. Dopuszcza 

się wykorzystanie w tym celu również środków pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii 

finansowej wdrażanych w okresie 2007-2013 w obszarze wsparcia MŚP. W pierwszej kolejności zakłada 

się uruchomienie TERMOpożyczki, przy czym ostateczna decyzja w tym względzie będzie uwarunkowana 

zapewnieniem przez Wykonawcę komplementarności tego produktu z ofertą, która będzie funkcjonowała 

w oparciu o środki publiczne pochodzące z innych źródeł – w szczególności w ramach RPO WP 2014-

2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

  

                                                           
4 Na podstawie przeprowadzonego badania rynku Wykonawca oszacuje wskaźniki, m.in. liczbę wspartych MŚP, dla produktów 
finansowych, w których nabory na Pośredników Finansowych będą ogłaszane w I i II kwartale 2018 r. 



15 

 

Tab. 9 Indykatywny harmonogram ogłaszania naborów na Pośredników Finansowych w okresie 2016-2018 
w obszarach innych niż wsparcie MŚP (mln PLN) 

 
2q 

2016 
3q 

2016 
4q 

2016 

1q 
2017 

2q 
2017 

3q 
2017 

4q 
2017 

1q 
2018 

2q 
2018 

3q 
2018 

4q 
2018 

RAZEM 

Instrumenty dłużne - - - - - - - - - - 25,0 25,0 

Instrumenty gwarancyjne - - - - - - - - - - - - 

Łączne zaangażowanie 
środków pieniężnych* 

- - - - - - - - - - 25,0 25,0 

Szczegółowe parametry produktu zostaną określone w dokumentacji skierowanej do potencjalnych 

Pośredników Finansowych na etapie ich wyboru – w porozumieniu z Powierzającym i z uwzględnieniem 

rekomendacji Pomorskiej Rady Inwestycyjnej do spraw Instrumentów Zwrotnych, przy czym: 

1) w grupie Odbiorców wsparcia znajdą się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki 

organizacyjne, a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa 

społecznego, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury, IOB, organizacje pozarządowe,  

a także – odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb – osoby fizyczne; 

2) wsparcie ukierunkowane będzie na inwestycje termomodernizacyjne połączone m.in. z zakupem 

urządzeń służących do produkcji energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych; 

3) parametry produktów finansowych mogą dotyczyć m.in. efektu energetycznego realizowanych 

inwestycji. Wykonawca może rozważyć wzmocnienie ukierunkowania, o ile będzie to uzasadnione  

z punktu widzenia skuteczności realizacji celu określonego dla Wykonawcy; 

4) wsparcie będzie udzielane na warunkach rynkowych lub na preferencyjnych zasadach (zgodnie  

z odpowiednim schematem pomocy publicznej) – adekwatnie do potrzeb zdiagnozowanych w tym 

zakresie przez Wykonawcę; 

5) wkład własny Pośredników Finansowych jest, co do zasady, obowiązkowy. 

2.3. Kierunki zaangażowania środków powierzonych – informacja zbiorcza 

Tab. 10. zawiera indykatywny harmonogram angażowania środków pozostających do dyspozycji 

Wykonawcy od początku realizacji Umowy do końca 2018 r. według wartości wsparcia oraz w podziale na 

źródło ich pochodzenia oraz produkty finansowe, które będą wdrażane. Jest to podsumowanie 

szczegółowych przesądzeń zawartych w Strategii Inwestycyjnej.  

Tab. 10 Indykatywny harmonogram ogłaszania naborów na Pośredników Finansowych w okresie 2016-2018 
według ich wartości (mln PLN) 

 
2q 

2016 
3q 

2016 
4q 

2016 
1q 

2017 
2q 

2017 
3q 

2017 
4q 

2017 
1q 

2018 
2q 

2018 
3q 

2018 
4q 

2018 
RAZEM 

Przedsiębiorczość: Nowe umowy z PF 

Instrumenty dłużne - - - - - - 85,0 10,0 40,0 - - 135,0 

Instrumenty gwarancyjne - - - - - - - - - 45,0 - 45,0 

Projekty miejskie/efektywność energetyczna: Nowe umowy z PF 

Instrumenty dłużne - - - - - - - - - - 25,0 25,0 

Instrumenty gwarancyjne - - - - - - - - - - - 0,0 

Łączne zaangażowanie 
środków pieniężnych** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 10,0 40,0 9,0 25,0 169,0 

* W produktach gwarancyjnych przyjęto CAP na poziomie 20%, co w praktyce oznacza angażowanie środków pieniężnych o wartości 20% alokacji. 
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Strategia Inwestycyjna przedstawia łączną wartość produktów finansowych będących efektem własnej polityki 

produktowej Wykonawcy wraz z informacją o zaangażowaniu środków pieniężnych na ten cel. Liczba 

umów będzie stanowić wynik decyzji operacyjnych Wykonawcy, które będą podlegały uzgodnieniom  

z Powierzającym oraz Pomorską Radą Inwestycyjną do spraw Instrumentów Zwrotnych. Podane wartości 

mają charakter szacunkowy. 

W czwartym kwartale 2017 r. planowane jest uruchomienie naboru nowych Pośredników Finansowych dla 

nowych produktów, tj. Pożyczki Turystycznej oraz Małej Pożyczki, które stanowią odpowiedź na bieżące 

potrzeby rynkowe przy uwzględnieniu wsparcia, które jest już (lub wkrótce będzie) dostępne ze środków 

RPO WP 2014-2020.  

Na przełomie lat 2017/2018 Wykonawca rozpocznie czynne wykorzystanie środków powracających  

z Działania 1.4 RPO WP 2007-2013, a począwszy od czwartego kwartału 2018 r. – również środków 

powracających z Inicjatywy JESSICA. W 2018 r. możliwe będzie dołączenie do katalogu wsparcia 

oferowanego przez Wykonawcę nowych obszarów tematycznych, tj. finansowania projektów miejskich  

i projektów z zakresu efektywności energetycznej. Do tego czasu będą gromadzone przez Wykonawcę  

w oparciu o zasady określone w Rozdziale 3 Strategii Inwestycyjnej. 

2.4. Efekty wdrożenia nowych produktów finansowych 

Efekty realizacji Strategii Inwestycyjnej należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

1) uzyskania tzw. efektów jakościowych, 

2) osiąganych wskaźników ilościowych. 

Projekcja uwzględnia wyłącznie efekty wynikające z działalności Wykonawcy w obszarze wsparcia sektora 

MŚP. Pozostałe obszary działalności Wykonawcy, o których mowa w części 3 Strategii Inwestycyjnej będą 

opisane przy pomocy wskaźników na późniejszym etapie – będą one widocznie w 2019 r., co obecnie 

wykracza poza horyzont czasowy Strategii Inwestycyjnej. 

Efekty jakościowe – nowe umowy 

Realizacja Strategii Inwestycyjnej przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów społeczno-

gospodarczych w województwie: 

1) w odniesieniu do Odbiorców Wsparcia: 

 ułatwienie dostępu MŚP do źródeł finansowania rozwoju o charakterze pozadotacyjnym, 

 wsparcie MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub z ograniczonym dostępem do 

finansowania zewnętrznego, 

 dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń, aby 

otrzymać kredyt bankowy,  

 popularyzacja i wzrost znaczenia wsparcia zwrotnego skierowanego na rozwój przedsiębiorczości, 

 umożliwienie MŚP zbudowania historii kredytowej/ wiarygodności kredytowej. 

2) w odniesieniu do systemu dystrybucji: 

 wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa w zakresie kreowania nowatorskich form 

interwencji, 

 aktywizacja instytucji finansowych działających w województwie, których celem jest wspieranie MŚP 

(w tym banków spółdzielczych), 
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 utrzymanie zdywersyfikowanej struktury sieci sprzedaży pod względem oferty, źródła pochodzenia 

środków uzupełniających (publiczne/prywatne, regionalne i spoza regionu) oraz umiejscowienia 

geograficznego placówek oferujących wsparcie. 

Pomiar efektów jakościowych następuje na podstawie informacji przekazywanych przez Wykonawcę  

w sprawozdaniach kwartalnych z realizacji powierzonych zadań oraz analiz cyklicznie wykonywanych 

przez Wykonawcę. 

Efekty ilościowe na koniec 2018 r. – nowe umowy 

Wartość środków, które zostaną zaangażowane oraz przeciętna wartość jednostkowego wsparcia to 

parametry, które mają największy wpływ na wartość podstawowego wskaźnika rezultatu, tj. na liczbę 

wspartych przedsiębiorstw. Tab. 11 prezentuje powyższe parametry w podziale na typ instrumentu, który 

będzie przez Wykonawcę wdrażany (dane szacunkowe). 

Tab. 11 Podstawowe założenia przyjęte w projekcji wskaźników rezultatu dla nowych umów  
z Pośrednikami Finansowymi zawarte do końca 2018 – projekcja na koniec 2018 r. 

 Reporęczenie II Instrumenty pożyczkowe RAZEM 

Alokacja  
(wykorzystanie środków) 

45,0 mln PLN  
(9,0 mln PLN) 

135,0 mln PLN  
(135,0 mln PLN) 

180 mln PLN 
(144 mln PLN) 

Przeciętna wartość wsparcia 250 000 PLN 150 000 PLN - 

Projekcja podstawowych wskaźników rezultatu w odniesieniu do nowych umów z Pośrednikami 

Finansowymi, które zostaną zawarte do końca 2018 r. zostały przedstawione w Tab. 12. 

Tab. 12 Podstawowe wskaźniki rezultatu w odniesieniu do nowych umów z Pośrednikami Finansowymi, 
które zostaną przez Wykonawcę zawarte do końca 2018 – projekcja na koniec 2018 r. 

 
Reporęczenie 

II 
Pożyczka Turystyczna/ 

Mała Pożyczka 
RAZEM 

Liczba wspartych instrumentów  
(Liczba unikatowych Pośredników Finansowych) 

2 (2) 11 (8) 13 (10) 

Liczba wspartych MŚP 40 430 470 

Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (udział) 20 (50%) 387 (90%) 407 (87%) 

Liczba wspartych firm start-up (udział) 4 (10%) 43 (10%) 47 (10%) 

Na koniec 2018 r. liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach nowych umów zawartych przez 

Wykonawcę osiągnie wartość 470. Zgodnie z projekcją, 407 podmiotów, tj. 87% tej wartości stanowić 

będą mikroprzedsiębiorstwa, natomiast udział start-upów wyniesie 10% (47 firm). 

Podsumowanie 

W poniższej projekcji rezultatów uwzględniono łączny efekt wszystkich działań w zakresie wsparcia 

sektora MŚP. To oznacza, że poniżej przedstawiono rezultaty wynikające z realizacji wszystkich umów  
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z Pośrednikami Finansowymi – również tych, które Wykonawca objął w drodze cesji w dniu 1 kwietnia 

2016 r.5. Takie podejście przyjęto ze względu na obowiązek Wykonawcy do: 

1) zapewnienia ciągłości działań i utrzymania efektów wygenerowanych na powierzonych środkach  

w okresie realizacji Inicjatywy JEREMIE (administrowanie dotychczas zbudowanym portfelem), 

2) osiągnięcia rezultatów dodatkowych – wynikających z realizacji działań podejmowanych z własnej 

inicjatywy, przy czym w 2017 r. w dużej mierze w oparciu o dotychczasowe zasady wypracowane  

w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

W Tab. 13 zostało przedstawione zaangażowanie środków w okresie 2016-2018 wykorzystanych w wyniku 

działalności Wykonawcy, które wynika z dostępności środków niezaangażowanych będących  

w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy, po uwzględnieniu obsługi umów przejętych w drodze cesji  

w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

Tab. 13 Zaangażowanie środków w okresie 2016-2018 

 
01.04.
2016 

2q 
2016 

3q 
2016 

4q 
2016 

1q 
2017 

2q 
2017 

3q 
2017 

4q 
2017 

1q 
2018 

2q 
2018 

3q 
2018 

4q 
2018 

Środki do 
dyspozycji* 

29,0 46,0 64,1 108,7 129,7 152,4 193,3 212,3 231,8 251,3 270,9 290,6 

Wykorzystanie 
środków 

- 0,0 0,0 54,1 57,5 62,4  69,7 154,7 167,3 206,1 216,1 242,4 

SALDO 29,0 46,0 64,1 54,6 72,2 90 123,6 57,6 64,5 45,2 54,8 48,2 

* po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z przejęcia umów w drodze cesji w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

Szacunkowa wartość środków niezaangażowanych, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy 

systematycznie przyrasta i na koniec 2018 r. wynosi 290,6 mln PLN. Począwszy od pierwszego kwartału 

2016 roku, Wykonawca aktywnie wykorzystuje środki w ramach nowo zawieranych umów z pośrednikami 

finansowymi w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej. Środki, które zostaną do końca 2018 r. zaangażowane 

w realizację umów rewolwingowych oraz uruchomienie przez Wykonawcę nowych produktów wyniesie 

łącznie około 242,4 mln PLN.  

W związku z powyższym, wartość wolnych środków, które będą pozostawać do dyspozycji na kolejne 

produkty finansowe wyniesie 48,2 mln PLN, przy czym Wykonawca winien traktować je również jako tzw. 

rezerwę interwencyjną.  

Zarządzanie środkami niezaangażowanymi w ramach SI zostało zaplanowane w taki sposób, aby 

pozostawić Wykonawcy – wyłącznie za zgodą Powierzającego – możliwość ich wykorzystania  

w odpowiedzi na potrzeby, które nie mogły być odpowiednio wcześniej zdiagnozowane, w szczególności 

wynikające ze zdarzeń nagłych i nieoczekiwanych. 

Tab. 14 zawiera informację na temat szacowanych rezultatów wygenerowanych łącznie na aktywach 

znajdujących się w portfelu Wykonawcy na koniec 2018 r. (dane łączne z Tab. 2, 5 i 12). 

  

                                                           
5 Tabela uwzględnia więc wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi 
przed dniem cesji na Wykonawcę i które Wykonawca przejął do administrowania na etapie wygaszania portfela, czyli w okresie, 
kiedy portfel w ramach danej umowy z pośrednikiem finansowym jest już zamknięty, a wskaźniki pozostają na poziomie 
osiągniętym w dniu zamknięcia portfela. 
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Tab. 14 Podstawowe wskaźniki rezultatu – projekcja na koniec 2018 r. 

 Instrumenty poręczeniowe  
Instrumenty 
pożyczkowe  

RAZEM 

Liczba wspartych instrumentów 
(Liczba unikatowych Pośredników Finansowych) 

21 (4) 64 (12) 85 (15*) 

Liczba wspartych MŚP 1 612 5 710 7 322 

Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (udział) 1 166 (72%) 5 165 (90%) 6 331 (86%) 

Liczba wspartych firm start-up (udział) 296 (18%) 1 803 (32%) 2 099 (29%) 

* Jeden Pośrednik Finansowy oferuje dwa różne produkty, stąd liczby podane w nawiasach nie sumują się do 15. 

Na koniec 2018 r. liczba wspartych przedsiębiorstw osiągnie wartość 7 322, przy czym zakończenie 

budowy portfeli w ramach nowych umów zawartych do końca 2018 będzie wykraczać poza horyzont 

Strategii Inwestycyjnej. Pełny efekt w obszarze wsparcia MŚP, w postaci wsparcia kolejnych 1 100 

przedsiębiorstw, zostanie osiągnięty do końca 2019 r. Dodatkowo przewiduje się, że w pozostałych 

obszarach działalności Wykonawcy w 2019 r. wspartych zostanie kolejnych 50 inwestycji. 

Ponadto, istnieje szereg wskaźników ilościowych, które Wykonawca zobowiązany jest monitorować  

w cyklu kwartalnym, przy czym ich wartość na koniec 2018 r. nie stanowi celu dla Wykonawcy. Są to: 

 wartość udzielonych jednostkowych pożyczek i poręczeń, 

 wartość akcji kredytowej banków wygenerowanej dzięki dystrybucji powierzonych środków, 

 wartość kapitału pozyskanego przez MŚP, w tym przez mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy start-up. 

Pomiar stopnia osiągnięcia wskaźników ilościowych prowadzony jest kwartalnie (narastająco) na 

podstawie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań składanych przez Wykonawcę w trybie i terminie 

określonym w Umowie i umożliwia ocenę jakościową udzielonego wsparcia oraz jego wpływ na sytuację 

gospodarczą województwa pomorskiego.  
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3. Zarządzanie środkami niezaangażowanymi 

Powierzający sukcesywnie przekazuje Wykonawcy w zarządzanie kolejne środki niezaangażowane 

pochodzące ze wsparcia zwrotnego realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013, tj.: 

 środki pochodzące ze zwrotów od Odbiorców Wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE, 

 środki pochodzące ze zwrotów od Odbiorców Wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JESSICA, 

 środki niezaangażowane pochodzące ze zwrotów od Odbiorców Wsparcia udzielonego w ramach 

Działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości RPO WP 2007-2013. 

Powyższe fundusze są deponowane na odrębnych rachunkach Wykonawcy i do czasu ich 

zagospodarowania, będą lokowane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami przyjętymi dla środków 

niewypłaconych. 

W celu ochrony wartości powierzonych środków oraz umożliwienia zarządzania płynnością aktywów 

powierzonych Wykonawcy, niewypłacone środki pozostające u Wykonawcy są zarządzane w sposób 

bezpieczny i zgodny z Wytycznymi Powierzającego. 

4. Przesłanki aktualizacji Strategii Inwestycyjnej 

Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej może być podjęta przez Powierzającego w każdym czasie – z inicjatywy 

własnej lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.  

Przyjmuje się, że przesłanką kolejnej aktualizacji Strategii Inwestycyjnej mogą być w szczególności następujące 

zdarzenia: 

 decyzja Powierzającego o przeniesieniu do Wykonawcy aktywów zaangażowanych lub uwolnionych w 

wyniku realizacji umowy 4.1/2014/FPJWP/3/195 zawartej w ramach Inicjatywy JEREMIE 

(instrument kapitałowy – JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty), 

 decyzja Powierzającego o przeniesieniu do Wykonawcy aktywów zaangażowanych w instrumenty 

inżynierii finansowej uruchomione w ramach Inicjatywy JESSICA, 

 decyzja Powierzającego o uruchomieniu dodatkowych instrumentów zwrotnych, w szczególności  

w obszarach tematycznych innych niż wsparcie kierowane do sektora MŚP, 

 konieczność wydłużenia horyzontu czasowego Strategii Inwestycyjnej poza 2018 r. 

 

Ponadto, Strategia Inwestycyjna może zostać zaktualizowana w szczególności, jeśli: 

 zaistnieją zmiany na rynku lub inne znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację w województwie,  

 kwota wolnych środków pieniężnych lub popyt na środki (na poziomie Pośredników Finansowych lub 

Odbiorców Wsparcia) odbiega od przyjętych założeń, co będzie wymagało wprowadzenia znaczących 

zmian w polityce inwestycyjnej Wykonawcy, 

 realizowana polityka inwestycyjna Wykonawcy będzie w sposób nieuzasadniony konkurowała z ofertą 

sektora komercyjnego lub z pozostałymi formami interwencji prowadzonymi przez województwo, 

 konieczna będzie korekta wskaźników monitorowania, w tym rewizja zakładanych efektów, 

 wystąpi inna przesłanka uzasadniająca wprowadzenie zmian do Strategii Inwestycyjnej. 



 
 

Załącznik nr 1 Wykaz umów z Pośrednikami Finansowymi, które na mocy porozumienia ws. cesji Wykonawca przejmie w dniu 1 kwietnia 2016 r. wraz z postępem rzeczowym: stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Nazwa Pośrednika Finansowego 
Data zawarcia 

umowy 
Numer umowy CAP 

Termin 
zakończenia 

budowy portfela 

Umowa z Pośrednikiem Finansowym Umowa z Odbiorcą Wsparcia 

Wsparcie MŚP5 
(PLN) 

Wartość umowy1 
(PLN) 

Wartość  
udostępnionych 

środków2 

(PLN) 

Wartość 
wsparcia4 

(PLN) 

Liczba  
umów z MŚP 

(szt.) 

KONKURS 1.1/2010/FPJWP REPORĘCZENIE 

1 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2010-07-20 1.1/2010/FPJWP/1/001 40% 2012-09-03 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 294 86 602 886,24 

KONKURS 1.2/2011/FPJWP REPORĘCZENIE 

2 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2012-05-29 1.2/2011/FPJWP/1/067 40% 2014-06-04 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 63 21 655 200,00 

3 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2012-05-30 1.2/2011/FPJWP/2/069 50% 2014-05-31 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 44 10 980 500,00 

4 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2015-09-22 1.2/2011/FPJWP/2/069/NL/265 20% 2017-10-16 3 000 000,00 3 000 000,00 300 000,00 2 810 000,00 

KONKURS 1.3/2012/FPJWP REPORĘCZENIE 

5 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2012-12-04 1.3/2012/FPJWP/1/085 40% 2014-12-04 4 000 000,00 2 113 680,00 2 113 680,00 17 4 487 000,00 

6 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2013-03-08 1.3/2012/FPJWP/2/094 50% 2015-03-25 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 42 16 012 000,00 

KONKURS 1.4/2012/FPJWP REPORĘCZENIE 

7 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2012-12-04 1.4/2012/FPJWP/1/084 40% 2014-12-04 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 169 73 067 040,00 

8 POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 2013-07-01 1.4/2012/FPJWP/2/125 100% 2015-07-31 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 45 15 001 310,00 

9 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2015-06-26 1.4/2012/FPJWP/1/084/NL/238 20% 2017-06-29 9 000 000,00 9 000 000,00 8 389 920,00 48 18 393 174,00 

10 POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 2015-10-08 1.4/2012/FPJWP/2/125/NL/270 20% 2016-10-24 1 857 902,92 1 857 902,92 604 800,00 3 3 070 000,00 

KONKURS 1.5/2013/FPJWP REPORĘCZENIE 

11 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2014-02-11 1.5/2013/FPJWP/2/161 20% 2016-02-16 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 45 18 112 750,00 

12 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2014-02-11 1.5/2013/FPJWP/1/162 20% 2016-02-11 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 154 74 230 970,00 

13 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2015-12-30 1.5/2013/FPJWP/1/162/NL/271 20% 2018-01-02 9 700 000,00 9 700 000,00 0,00 0 0,00 

KONKURS 2.1/2010/FPJWP  POŻYCZKA GLOBALNA 

14 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2010-07-20 2.1/2010/FPJWP/1/002 nie dotyczy 2012-09-03 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 189 6 666 666,67 

15 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2010-11-15 2.1/2010/FPJWP/2/018 nie dotyczy 2012-12-16 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 126 12 517 000,00 

KONKURS 2.2/2011/FPJWP POŻYCZKA GLOBALNA 

16 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2011-12-16 2.2/2011/FPJWP/1/039 nie dotyczy 2013-12-23 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 378 24 862 666,67 

17 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2012-01-10 2.2/2011/FPJWP/2/045 nie dotyczy 2014-01-27 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 251 29 352 800,00 

18 Bank Spółdzielczy w Czersku  2012-04-18 2.2/2011/FPJWP/4/062 nie dotyczy 2014-04-25 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 69 7 145 550,00 

19 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 2012-05-30 2.2/2011/FPJWP/6/068 nie dotyczy 2014-06-26 10 000 000,00 5 207 902,35 5 207 902,35 75 8 098 577,71 

20 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 2012-06-28 2.2/2011/FPJWP/5/074 nie dotyczy 2014-08-06 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 28 2 225 650,00 

21 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2014-07-22 2.2/2011/FPJWP/1/039/NL/178 nie dotyczy 2015-02-04 5 273 198,89 5 273 198,89 5 273 198,89 86 6 597 332,10 

22 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2015-08-19 2.2/2011/FPJWP/1/039/NL-2/260 nie dotyczy 2016-09-07 5 849 085,83 5 849 085,83 2 777 751,00 56 3 236 390,00 

23 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 2015-10-08 2.2/2011/FPJWP/5/074/NL/266 nie dotyczy 2016-05-02 640 000,00 640 000,00 610 110,00 10 677 900,00 

KONKURS 2.3/2012/FPJWP POŻYCZKA GLOBALNA 

24 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2012-12-13 2.3/2012/FPJWP/3/089 nie dotyczy 2015-01-03 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 276 33 138 936,84 

25 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 2013-02-25 2.3/2012/FPJWP/2/093 nie dotyczy 2015-03-25 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 174 35 336 659,40 

26 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2013-03-08 2.3/2012/FPJWP/7/095 nie dotyczy 2015-03-20 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 89 11 030 498,53 

27 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2013-03-25 2.3/2012/FPJWP/4/097 nie dotyczy 2015-05-14 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 209 34 610 000,00 



22 

 

28 Black Rose Finance Sp. z o.o.  2013-04-10 2.3/2012/FPJWP/5/104 nie dotyczy 2015-04-25 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 61 5 358 458,33 

29 Bank Spółdzielczy w Czersku  2013-04-23 2.3/2012/FPJWP/10/100 nie dotyczy 2015-05-22 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 98 17 379 630,00 

30 Idea Bank  S.A.  2013-05-08 2.3/2012/FPJWP/9/119 nie dotyczy 2015-05-14 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 85 11 006 550,00 

31 Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.  2013-05-16 2.3/2012/FPJWP/1/124 nie dotyczy 2015-06-24 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 121 10 934 440,00 

32 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 2013-05-16 2.3/2012/FPJWP/8/118 nie dotyczy 2015-05-28 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 87 11 014 502,34 

33 Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.  2013-06-19 2.3/2012/FPJWP/12/126 nie dotyczy 2015-06-22 9 500 000,00 9 500 000,00 9 500 000,00 131 10 110 374,84 

34 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2015-01-30 2.3/2012/FPJWP/3/089/NL/201 nie dotyczy 2016-02-09 5 225 973,38 5 225 973,38 5 225 973,38 42 5 737 581,53 

35 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 2013-07-09 2.3/2012/FPJWP/11/130 nie dotyczy 2015-08-03 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 26 5 550 000,00 

36 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 2015-08-12 2.3/2012/FPJWP/2/093/NL/261 nie dotyczy 2017-02-24 4 500 000,00 4 500 000,00 3 640 396,22 24 4 014 823,58 

37 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 2015-08-20 2.3/2012/FPJWP/8/118/NL/262 nie dotyczy 2016-05-31 1 775 839,05 1 775 839,05 1 345 317,25 11 1 475 755,00 

38 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2015-09-17 2.3/2012/FPJWP/3/089/NL-2/264 nie dotyczy 2016-10-12 6 500 000,00 3 252 000,00 1 341 250,00 8 1 475 000,00 

39 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 2015-10-08 2.3/2012/FPJWP/11/130/NL/267 nie dotyczy 2016-05-02 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 9 1 519 055,55 

40 Bank Spółdzielczy w Czersku 2015-10-08 2.3/2012/FPJWP/10/100/NL/268 nie dotyczy 2016-11-02 3 700 000,00 2 400 000,00 2 460 073,90 35 2 608 762,00 

41 Black Rose Finance Sp. z o.o.  2015-10-07 2.3/2012/FPJWP/5/104/NL/269 nie dotyczy 2016-10-24 650 000,00 300 000,00 54 000,00 2 60 000,00 

KONKURS 2.4/2013/FPJWP POŻYCZKA GLOBALNA 

42 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2014-01-21 2.4/2013/FPJWP/3/159 nie dotyczy 2014-08-04 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 321 22 097 043,01 

43 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2014-01-21 2.4/2013/FPJWP/4/160 nie dotyczy 2015-08-06 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 161 11 406 848,82 

KONKURS 2.5/2014/FPJWP POŻYCZKA GLOBALNA 

44 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2015-03-31 2.5/2014/FPJWP/2/212 nie dotyczy 2016-01-22 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 148 5 274 000,00 

45 Bank Spółdzielczy w Czersku 2015-03-03 2.5/2014/FPJWP/3/213 nie dotyczy 2015-09-17 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 92 3 158 275,00 

46 Black Rose Finance Sp. z o.o.  2015-03-06 2.5/2014/FPJWP/4/214 nie dotyczy 2016-03-28 1 500 000,00 1 500 000,00 885 210,00 25 931 800,00 

47 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 2015-03-06 2.5/2014/FPJWP/5/215 nie dotyczy 2016-03-28 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 90 3 272 387,00 

48 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 2015-03-10 2.5/2014/FPJWP/6/216 nie dotyczy 2015-12-16 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 143 5 263 158,00 

49 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 2015-03-03 2.5/2014/FPJWP/8/217 nie dotyczy 2015-09-21 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 162 5 263 157,89 

50 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 2015-03-04 2.5/2014/FPJWP/9/218 nie dotyczy 2015-09-07 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 84 3 170 883,00 

51 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2015-03-03 2.5/2014/FPJWP/12/219 nie dotyczy 2015-09-07 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 142 5 263 157,90 

52 Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.  2015-03-16 2.5/2014/FPJWP/14/220 nie dotyczy 2015-10-01 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 58 2 105 263,16 

KONKURS 2.6/2015/FPJWP POŻYCZKA GLOBALNA 

53 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2015-08-06 2.6/2015/FPJWP/1/256 nie dotyczy 2016-08-19 2 000 000,00 1 080 000,00 734 525,10 28 816 139,00 

54 Black Rose Finance Sp. z o.o.  2015-08-13 2.6/2015/FPJWP/2/257 nie dotyczy 2017-03-14 750 000,00 250 000,00 190 000,00 2 200 000,00 

55 Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.  2015-08-13 2.6/2015/FPJWP/4/258 nie dotyczy 2016-12-05 2 000 000,00 800 000,00 603 000,00 23 670 000,00 

KONKURS 3.1/2011/FPJWP PORĘCZENIE PORTFELOWE 

56 FM Bank PBP S.A. 2012-02-22 3.1/2011/FPJWP/1/051 50% 2013-03-26 10 580 996,00 10 580 996,00 10 580 996,00 220 13 258 620,00 

KONKURS 3.2/2012/FPJWP PORĘCZENIE PORTFELOWE 

57 FM Bank PBP S.A.  2013-04-26 3.2/2012/FPJWP/2/117 25% 2015-04-29 32 000 000,00 8 098 116,00 8 098 116,00 220 10 122 645,00 

 

1 - kwota umowy Pożyczki Globalnej/Reporęczenia/Poręczenia Portfelowego 

2 - wypłacone transze Pożyczki Globalnej/udostępniony limit Reporęczenia/Poręczenia Portfelowego 

3 - wsparcie udzielone przez Pośrednika Finansowego do MŚP 

4 - udział środków JEREMIE w umowie z Odbiorca Wsparcia w ujęciu wartościowym (PLN) 

5 - kwota kredytu/pożyczki ogółem, jaką pozyskał MŚP 

 


