Kontakt do Menadżera
Dolnośląskiego Funduszu
Powierniczego
Biuro Główne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszych materiałach nie mogą być kopiowane,
duplikowane, reprodukowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane
w żadnej formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Banku Gospodarstwa
Krajowego. Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłącznie do celów
informacyjnych i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub
potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania
usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem
Cywilnym i nie jest wiążący dla BGK.
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dla rozwoju Dolnego Śląska

Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
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rozwój przedsiębiorstw
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Co to jest JEREMIE?

JEREMIE dla instytucji finansowych

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-toMedium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego
inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). JEREMIE odchodzi
od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw
na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych,
takich jak niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia.
Celem projektu jest pomoc tym firmom z sektora mikro, małych
i średnich, które ze względu na brak historii kredytowej czy
niewystarczające zabezpieczenia, nie mają szansy otrzymać
wsparcia finansowego. JEREMIE pomaga również tym podmiotom,
które znajdują się w początkowej fazie rozwoju – tzw. start-upom.

Inicjatywa JEREMIE to projekt przynoszący korzyści instytucjom
finansowym zaangażowanym w dystrybucję środków unijnych.
Udział w roli pośrednika finansowego oraz współpraca
z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego to przede
wszystkim wzmocnienie potencjału instytucyjnego oraz kadrowego,
podniesienie jakości oraz efektywności działania, zdobycie
kompetencji oraz co cenniejsze – doświadczenia w zakresie
dystrybucji i wsparcia sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach unijnych instrumentów zwrotnych.

Inicjatywa JEREMIE w Polsce realizowana jest w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.
W sześciu województwach, w tym w województwie dolnośląskim,
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera. Na podstawie
umowy z dnia 23 września 2009r. Instytucja Zarządzająca
Województwa powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę
Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, który
realizuje przedsięwzięcie pt. „Wzrost konkurencyjności
dolnośląskich przedsiębiorstw” Działanie 1.3 „Wsparcie
odnawialnych instrumentów finansowych MSP” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Na wsparcie MŚP Zarząd
Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 405.73 mln zł.

Schemat działania

Produkty finansowe oferowane instytucjom finansowym przez
Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
Pożyczka globalna
Reporęczenie
Poręczenie portfelowe

JEREMIE dla przedsiębiorców
Inicjatywa JEREMIE to projekt skierowany do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym również do tych które
rozpoczynają działalność gospodarczą tzw. Start-upów.
Ze wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE mogą
korzystać przedsiębiorcy którzy:
p
 osiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na
terenie województwa dolnośląskiego,

finansowe (lista podmiotów wraz z danymi teleadresowymi
dostępna jest na stronie www.dfp.info.pl).
Produkty oferowane przedsiębiorcom przez pośredników
finansowych
Pożyczki
Poręczenia kredytów i pożyczek

Na jaką działalność wsparcie
z JEREMIE?
Pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE muszą być
przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej
w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności
gospodarczej, w tym w szczególności na:
fi
 nansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie,
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
tworzenie nowych miejsc pracy,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
z akup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym
także zakup środków transportu bezpośrednio związanych
z celem realizowanego przedsięwzięcia,
inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

Wykluczenia w finansowaniu

z atrudniają od 1 do 250 pracowników,
m
 ają roczny obrót firmy nieprzekraczający 50 mln €
lub posiadają sumę bilansową do 43 mln €,
m
 ają własny pomysł na biznes, a nie posiadają środków
na jego realizację, historii kredytowej lub wystarczających
zabezpieczeń.
Wsparcia finansowego przedsiębiorcom w ramach inicjatywy
JEREMIE udzielają pośrednicy finansowi tj. Fundusze
Pożyczkowe, Fundusze Poręczeniowe, Banki oraz inne instytucje

Dolnośląski Fundusz Powierniczy
dla rozwoju Dolnego Śląska

Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE
nie mogą być przeznaczone na:
p
 okrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej,
c ele konsumpcyjne,
s płatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych
instytucjach finansowych,
s płatę zobowiązań publiczno-prawnych.

