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Inicjatywa JEREMIE – instrument finansowy atrakcyjn y dla 
przedsi ębiorców 
 
Z całą pewnością małe i średnie przedsiębiorstwa mają w Polsce ograniczony dostęp do 
kapitału, co stanowi swoistą barierę rozwoju gospodarki. W obecnej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej (lata 2007-2013) realizowanych będzie kilka programów, które będą mieć 
na celu dostosowanie źródeł finansowania do potrzeb MŚP. Dzięki programom unijnym 
przedsiębiorcy będą mogli w najbliŜszej przyszłości spodziewać się łatwiejszego i znacznie 
większego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.  

W tej kwestii szczególnie pomocny będzie program JEREMIE (Joint European REsources 
for Micro-to-Medium Enterprises – wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw), który jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Grupy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do tej pory do programu JEREMIE przystąpiły m.in.: 
Grecja, Słowacja, region Lombardii. Polska prowadzi rozmowy z przedstawicielami 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Komisji Europejskiej w kwestii uczestnictwa 
w Programie. JednakŜe pojawiają się przypuszczenia, Ŝe jeśli w ogóle Polska weźmie udział 
w inicjatywie JEREMIE to najprawdopodobniej tylko na poziomie regionalnym, będzie to więc 
uzaleŜnione od indywidualnych decyzji poszczególnych województw. Na chwilę obecną 
wyraźne zainteresowanie udziałem w programie wykazują województwa wielkopolskie oraz 
dolnośląskie. 

Inicjatywa JEREMIE ma zachęcić państwa członkowskie oraz regiony UE do przeznaczenia 
części środków z Funduszy Strukturalnych, przyznanych krajom członkowskim na lata 2007-
2013 na instrumenty finansowe dla wsparcia małych i średnich przedsi ębiorstw, 
dostosowane do ich potrzeb rozwojowych (po Ŝyczki, por ęczenia, gwarancje, kapitał 
podwy Ŝszonego ryzyka).  

Wszystkie te instrumenty finansowe będą mogły być uŜywane w sposób ciągły i odnawialny, 
w przeciwieństwie do pomocy w formie grantu, która moŜe zostać uŜyta tylko raz. Dzięki 
temu kaŜde 1 EUR przeznaczone na działania realizowane w ramach inicjatywy JEREMIE 
będzie generować od 2 do 10 EUR wartości oferowanych produktów finansowych. W ten 
sposób powstaje efekt mnoŜnikowy, który przyniesie o wiele większe korzyści dla małych 
i średnich przedsiębiorstw niŜ system dotacji, gwarantując ciągłość i stabilność systemu 
wsparcia. Co jest bardzo waŜne, przedsiębiorcy będą mieli dostęp do środków równieŜ po 
roku 2013, pod warunkiem wykorzystania ich po raz pierwszy w obecnej perspektywie 
budŜetowej. Inicjatywa pozwoli na zwiększenie absorpcji i efektywniejsze uŜycie pieniędzy 
na rzecz rozwoju MŚP. 
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Warto podkreślić, Ŝe JEREMIE to nie dodatkowe pieni ądze, tylko środki z Regionalnych 
Programów Operacyjnych  przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości.  

Banki dotychczas obawiały się udzielać kredytów małym i średnim przedsiębiorcom, gdyŜ te 
wydawały się im mało wiarygodnym klientem. Program JEREMIE ma to zmienić. Zakłada on 
stworzenie specjalnego funduszu powierniczego tzw. Holding Fund , finansującego pełny 
zakres instrumentów finansowych dla MSP. Fundusz ten zostanie wybrany w drodze 
przetargu przez instytucję zarządzającą. Fundusz dokona selekcji i akredytacji lokalnych 
pośrednich finansowych tj. banków, funduszy gwarancyjnych itd. (przeprowadzi on otwarty 
nabór ofert na dystrybucję środków). Akredytacja będzie okresowo weryfikowana. 
Wyłonienie w ten sposób pośrednicy będą mogli otrzymywać kapitały słuŜące udzielaniu 
poŜyczek lub poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP. Fundusz będzie teŜ czuwał nad 
stworzeniem odpowiedniej oferty finansowej dla tego sektora.  

Pieniądze Funduszu będą więc pochodzić ze środków strukturalnych, które następnie będą 
transferowane do sektora MŚP poprzez banki, fundusze doręczeniowe i poŜyczkowe. Te 
instytucje będą z kolei udzielać kredytów przedsiębiorcom, poniewaŜ utworzony Holding 
Fund będzie poręczycielem części zaciągniętych poŜyczek. Dzięki temu banki będą 
zachęcone do podejmowania większego ryzyka a drobni przedsiębiorcy do rozwoju własnej 
działalności.  

Pośrednicy finansowi będą prowadzić działalność na warunkach konkurencyjnych po 
uzgodnieniu z instytucją zarządzającą oraz zarządcą Funduszu. Będą teŜ mogli korzystać z 
pomocy technicznej w obecnym okresie programowania. O udostępnieniu takich środków 
pośrednikowi w ramach programu operacyjnego będzie decydować instytucja zarządzająca 
w uzgodnieniu z zarządcą Funduszu.  

Pośrednicy będą mogli być wsparci dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego i innych międzynarodowych instytucji finansowych, jak równieŜ środkami 
pochodzącymi z sektora prywatnego. Zwiększa to realny budŜet przeznaczony na 
finansowanie instrumentów finansowych dostępnych dla przedsiębiorców. 

Warto podkreślić, Ŝe pierwszeństwo finansowania przysługiwać będzie mikro oraz małym 
przedsiębiorcom, a takŜe wysoce innowacyjnym projektom inwestycyjnym, związanym z 
transferem technologii. W pierwszej kolejności będą otrzymywać pieniądze takŜe 
przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność.  

Na najwaŜniejszej korzyści jaką niesie za sobą Inicjatywa JEREMIE naleŜy zaliczyć 
uwzględnienie specyfiki lokalnych potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w 
budowaniu oferty produktów finansowych. 

 


