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FUNDUSZE UNIJNE

Pieniądze unijne z nowego
rozdania trafią do
przedsiębiorców głównie 
jako preferencyjne 
pożyczki i poręczenia,
rzadziej jako dotacje. 

Nadal jednak można
otrzymać bezzwrotne
wsparcie.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Ku jaw sko-Po mor skie ma już do świad -
cze nie w dzie le niu uni j nych pie nię -
dzy po przez tzw. in stru men ty
zwrot ne, czy li po ży czki i po rę cze -

nia dla firm. W Re gio nal nym Pro gra mie Ope -
ra cyj nym na la ta 2007-2013 wy da ło na to 184
mln zł. W no wym RPO na la ta 2014-2020 ma
do dys po zy cji już 234 mln eu ro, czy li ok. 1 mld
zł. 

Kie dyś do ta cje, dzi siaj po ży czki
Przed się bior com, któ rzy do tąd chęt nie się ga -
li po bez zwrot ne do ta cje, te raz urzęd ni cy pro -
po nu ją właś nie in stru men ty zwrot ne. Jak wy -
jaś nia ją, sta wia na nie Unia Eu ro pej ska. – Do -
ta cje, o ile są bar dzo waż ne i na pew no po żą -
da ne z pun ktu wi dze nia przed się biorstw, raz
wy da ne nie mo gą być po now nie wy ko rzy sta -
ne – tłu ma czy ła w lu tym br. na spot ka niu z to -
ruń ską lo żą Bu si ness Cen tre Club Bar ba ra Je -
sio now ska, za stęp ca dy rek to ra de par ta men -
tu roz wo ju re gio nal ne go w Urzę dzie Mar szał -
kow skim.

Dy stry bu cją in stru men tów zwrot nych
w na szym wo je wódz twie zaj mu ją się m.in. Ku -
jaw sko-Po mor ski Fun dusz Po ży czko wy oraz
Ku jaw sko-Po mor ski Fun dusz Po rę czeń Kre -
dy to wych – te in sty tu cje przed sta wi my na s.
7-8. 

Nie ozna cza to, że do ta cje z RPO dla przed -
się bior ców zni kły zu peł nie. Szan se na ta kie
wspar cie na dal ma ją fir my in no wa cyj ne, my -
ślą ce o mię dzy na ro do wej dzia łal no ści lub po -
wsta łe przy uczel niach. Przed się bior stwa mo -
gą też sta wać do nie któ rych kon kur sów zwią -
za nych m.in. z ener ge ty ką, edu ka cją i ochro -
ną śro do wi ska. 

Do ta cje dla in no wa to rów – tłu my chęt nych
Za in te re so wa nie bez zwrot nym wspar ciem

jest du że, co po ka zu je trwa ją cy już kon kurs
„Do ta cje dla in no wa cyj nych ma łych i śred nich
przed się biorstw”. Fir my mo gą w nim otrzy -

mać do fi nan so wa nie na wdro że nie wy ni ków
prac ba daw czo-roz wo jo wych lub na in we sty -
cje, któ re poz wo lą wpro wa dzić na ry nek no -
we lub zna czą co ulep szo ne pro duk ty al bo za -
sad ni czo zmie nią pro ce sy pro duk cyj ne. Urząd
Mar szał kow ski prze zna czył do po dzia łu nie -
ca łe 133 mln zł. Wpły nę ło aż 405 zgło szeń, któ -
rych au to rzy li czą na do ta cje na łącz ną su mę
657 mln zł. Na ra zie trwa pre se lek cja – ko mi sja
oce nia, któ re z nad e sła nych wnio sków w ogó -
le kwa li fi ku ją się, by wy stą pić o do fi nan so wa -
nie. Ci, któ rzy po myśl nie przej dą ten etap, zo -
sta ną po pro sze ni o zło że nie wła ści wej do ku -
men ta cji. 

Kon kur sy dla in no wa to rów bę dą kon ty nu -
o wa ne, np. w I kwar ta le 2017 r. Urząd Mar szał -
kow ski pla nu je ogło sić na bór wnio sków na
„Stwo rze nie i roz wój za ple cza ba daw czo-roz -
wo jo we go w przed się bior stwach”. Orien ta -
cyj na kwo ta do po dzia łu to 112 mln zł. 

Ko lej ne pie nią dze od K-PAI
Aby do ko na nia na szych uczo nych zna laz ły
za sto so wa nie w biz ne sie, wo je wódz two po -
wo ła ło spe cjal ną spół kę – Ku jaw sko-Po mor -
ską Agen cję In no wa cji. I ona dys po nu je pie -
niędz mi z RPO, po któ re mo gą się gać m.in.
fir my wpro wa dza ją ce no wa tor skie pro duk -
ty i roz wią za nia. Fla go wym pro jek tem K-
PAI był re a li zo wa ny w la tach 2014-15 Fun -
dusz Ba dań i Wdro żeń. Agen cja do fi nan so -
wa ła z nie go 27 przed sięw zięć war tych 39
mln zł, łącz na su ma do fi nan so wa nia to po -
nad 17 mln zł. 

Fun dusz Ba dań i Wdro żeń bę dzie kon ty -
nu o wa ny, 2 grud nia br. K-PAI pod pi sa ła z wła -
dza mi wo je wódz twa umo wę na re a li za cję je -
go dru giej edy cji, tym ra zem z bud że tem 48,8

mln zł. Za po wia da, że wkrót ce po da wię cej
szcze gó łów, ale już dziś wie my, że prze wi du -
je dwa mo du ły wspar cia. W pierw szym przed -
się bior cy bę dą mo gli otrzy mać do 80 proc. do -
fi nan so wa nia na pro wa dze nie prac ba daw czo-
roz wo jo wych, mak sy mal na do ta cja to 3 mln
zł. Dru gi mo duł to tzw. bon na pa tent. Tu fir -
my bę dą mog ły otrzy mać do 88 tys. zł do fi nan -
so wa nia na dzia ła nia zwią za ne z opa ten to wa -
niem wy na laz ku. 

K-PAI bę dzie re a li zo wać też osob ny pro -
jekt za 30,8 mln zł – „Fun dusz Ba dań i Wdro -
żeń – Vo u cher Ba daw czy”. Z nie go za mie rza
przy zna wać fir mom do 80 tys. zł na za kup prac
ba daw czo-roz wo jo wych od jed no stek na u ko -
wych. 

Na roz wój eks por tu i szko le nia
Po moc z RPO uzy ska ją też przed się bior cy, któ -
rzy pla nu ją roz wi nąć dzia łal ność mię dzy na -
ro do wą. Urząd Mar szał kow ski pla nu je m.in.
or ga ni za cję mi sji gos po dar czych. Nie za wsze
bę dzie udzie lał wspar cia bez poś red nio. W jed -
nym z kon kur sów szu ka ope ra to ra, któ ry bę -
dzie od po wia dał za dy stry bu cję gran tów m.in.
na two rze nie stra te gii eks por to wych, wy ja zdy
na tar gi i mi sje gos po dar cze, wy szu ki wa nie
po ten cjal nych par tne rów za gra nicz nych. Do
kon kur su sta nę ła tyl ko To ruń ska Agen cja Roz -
wo ju Re gio nal ne go. Je śli przej dzie pro ce du -
ry, stwo rzy Re gio nal ny Fun dusz Eks por to wy
z bud że tem 20,5 mln zł, z któ re go bę dzie wspo -
ma gać fir my.

19 grud nia Urząd Mar szał kow ski roz pocz -
nie na bór wnio sków w kon kur sie „Wspar cie
do stę pu do usług roz wo jo wych”. Star to wać
mo gą róż ne pod mio ty, któ re do ce lo wo bę dą
kie ro wać swo je usłu gi do biz ne su. Dzię ki do -
ta cjom bę dą mog ły zor ga ni zo wać np. szko le -
nia i stu dia pod y plo mo we do sto so wa ne do po -
trzeb przed się bior ców lub wspo móc ich ka -
dry za rzą dza ją ce np. w pi sa niu stra te gii. 

Przed się bior czość aka de mic ka
Osob nym to rem są do to wa ne przed się bior -
stwa aka de mic kie. To spół ki utwo rzo ne przez
uczel nie wyż sze (spin off) lub przez pra cow -
ni ków na u ko wych, któ rzy na pod sta wie umo -
wy z uczel nią mo gą ko mer cja li zo wać wy ni -
ki jej prac in te lek tu al nych (spin on). Trwa ją
właś nie pier wsze prze wi dzia ne dla nich kon -
kur sy. W jed nym moż na otrzy mać do fi nan -
so wa nie na spe cja li stycz ne usłu gi do rad cze,
wpły nę ły 33 wnio ski. W dru gim do ta cje zo -
sta ną przy zna ne na po kry cie kosz tów prac
ba daw czo-roz wo jo wych oraz uzy ska nie
ochro ny pa ten to wej. Nie wie my jesz cze, ile
firm za in te re so wa ło się ta ką moż li wo ścią
– gdy za my ka liś my to wy da nie, koń czył się
na bór wnio sków. �

Po ży czki, 
po rę cze nia 
i dotacje
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R E K L A M A

Voucher 
na podróż
rodzinną

Agnieszka Kosińska
z Bydgoszczy oraz jej syn
wygrali w naszym
konkursie „Jak środki
unijne zmieniły moją
jakość życia”. 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

K on kurs na zle ce nie Urzę -
du Mar szał kow skie go pro -
wa dzi liś my w co mie sięcz -
nych do dat kach do byd go -

skiej i to ruń skiej „Wy bor czej”, po świę -
co nych fun du szom uni j nym. 

Na le ża ło od po wie dzieć na py ta nia
z tej dzie dzi ny i prze słać zdję cie, pra -
cę pla stycz ną lub opis te go, jak środ -
ki eu ro pej skie wpły nę ły na na sze ży -
cie. 

– Zgło sze nie by ło tak na praw dę mo -
je go sy na – mó wi pani Agniesz ka, któ -
ra wy gra ła kon kurs. – Py ta nia nie by -
ły trud ne, czy ta łam ar ty ku ły w do dat -
ku, więc od po wiedź nie spra wi ła mi
prob le mu. Po pro si łam syn ka, by na -
ry so wał ja kiś ry su nek. Do ło ży łam do
te go wier szyk i tak się zgra liś my.

Pra ce pani Agniesz ki i jej dziec ka
do ty czy ły przed szko la uczel nia ne go
przy Wyż szej Szko le Gos po dar ki
w Byd gosz czy. Syn, obec nie uczeń
dru giej kla sy pod sta wów ki, przez dwa
la ta uczęsz czał do tej pla ców ki. 

Po wsta ła dzię ki do fi nan so wa niu
ze środ ków uni j nych, do ta cja poz wo -
li ła rów nież na to, by po byt dziec ka
był dar mo wy. – Przed szko le, wszyst -
kie sprzę ty i za baw ki by ły no we, a ka -
dra – wspa nia ła. Na sze ży cie się od -
mie ni ło, bo mog łam się roz wi jać
w pra cy za wo do wej, a sy nek w peł ni
roz wi jał się w przed szko lu – mó wi la -
u re at ka. 

W na gro dę ro dzi na Ko siń skich do -
sta ła vo u cher tu ry stycz ny o war to ści
2,5 tys. zł. Jak go wy ko rzy sta? – Syn
wy my ślił: „Ma ma, coś tam do rzu cisz
i po je dzie my do Fin lan dii, do św. Mi -
ko ła ja”. Nie wiem, czy to się speł ni,
ale z pew no ścią prze zna czy my vo u -
cher na wa ka cje ro dzin ne – de kla ru je
pani Agniesz ka. – Ma my jesz cze młod -
sze go sy na. W cza sie świat bę dzie my
roz wa żać, jak naj le piej wy ko rzy stać
na gro dę. �

Bydgoska firma Aplex z poprzedniej
edycji Funduszu Badań i Wdrożeń
dostała 531 tys. zł
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wszyscy prowadzący lub
planujący biznes powinni
zapamiętać nazwę 
Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy. 

Ta instytucja udziela
preferencyjnych pożyczek
z unijnych pieniędzy i oferuje
miejsca w inkubatorach
przedsiębiorczości, gdzie
wynajęcie biura jest tańsze
niż na komercyjnym rynku.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

F un dusz, któ re go głów nym udzia -
łow cem jest sa mo rząd wo je wódz -
twa, od 11 lat po ma ga mło dym ku -
jaw sko-po mor skim biz nes me nom.

Uru cho mił m.in. trzy in ku ba to ry przed się -
bior czo ści: w Byd gosz czy przy ul. Gim na -
zjal nej, w To ru niu na Prze dzam czu i we Wło -
cław ku w przy ul. To ruń skiej. Właś nie mi -
ja rok ich dzia łal no ści.

Biu ro z uni j nym wspar ciem
Wszyst kie in ku ba to ry po wsta ły w za byt ko -
wych bu dyn kach, któ re aż wo ła ły o do bre -
go gos po da rza. Ich od no wie nie by ło moż li -
we dzię ki do ta cjom z Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-2013. W tych
miej scach mło de fir my mo gą te raz roz wi -
jać swo ją dzia łal ność. Głów nym ma gne sem
jest dla nich ni ski czynsz. W Byd gosz czy
i To ru niu staw ka pod sta wo wa net to to 45 zł
za m kw., a we Wło cław ku 38 zł, przy czym
we wszyst kich trzech in sty tu cjach obo wią -
zu ją zniż ki. Fir ma, któ ra ist nie je kró cej niż
rok i wpro wa dzi się do in ku ba to ra, w Byd -
gosz czy i To ru niu pła ci 31,5 zł za metr, a we
Wło cław ku tyl ko 26,6 zł. Dla naj mniej szych
firm jesz cze ko rzyst niej sze mo że być wy -
na ję cie nie osob ne go biu ra, lecz po je dyn -
cze go sta no wi ska do pra cy. W To ru niu kosz -
tu je 220 zł net to za mie siąc, a we Wło cław -
ku 120 zł. – Trud no zna leźć na Sta rów ce biu -
ro w za byt ko wym bu dyn ku, w któ rym
wszyst ko jest wy re mon to wa ne, do te go za
przy stęp ną ce nę. Sa mi szu ka liś my ze dwa
la ta – za chwa lał w roz mo wie z „Wy bor czą”
Ma riusz Smu ga, pre zes fir my do rad czej Al -
fa Pro jekt, któ ra urzą dzi ła swo je biu ro w in -
ku ba to rze to ruń skim.

– W Byd gosz czy biu ra wy naj mu je 13 firm
i w tej chwi li nie ma my wol nych miejsc – mó -
wi Prze my sław Wo liń ski, pre zes KPFP. – Na
ko niec paź dzier ni ka uda ło nam się osią gnąć
za kła da ne wskaź ni ki w in ku ba to rze w To -
ru niu, po wierz chnię wy na ję ło w nim 25
firm. Nie wszyst kie za ko twi czy ły na sta łe,
stąd ma my wol ne miej sca i ca ły czas pro -
wa dzi my na bór. Po dob nie jest we Wło cław -
ku, gdzie jak do tąd pod pi sa liś my umo wy
z kil ko ma fir ma mi. Ma my jed nak pew ne
po my sły na oży wie nie in ku ba to ra we Wło -
cław ku, roz ma wia my z kil ko ma start-upa -
mi i na wią za liś my współ pra cę z byd go ską
Wyż szą Szko łą Gos po dar ki. We Wło cław -
ku ry nek wy glą da nie co ina czej niż w po -
zo sta łych dwóch mia stach, po za tym nie o -
po dal jest jesz cze in ny in ku ba tor, do fi nan -
so wa ny przez mia sto. 

– Przed się bior cy wy ko rzy stu ją też sa le
kon fe ren cyj ne w na szych in ku ba to rach,
w To ru niu bu si ness ro om i ma ła sa la se mi -
na ryj na są wy naj mo wa ne ca ły czas. Na wet
je śli ktoś pro wa dzi dzia łal ność gos po dar -
czą w do mu, mu si spot kać się gdzieś z kon -
tra hen tem. I te mu też słu ży in ku ba tor – do -
da je pre zes Wo liń ski.

W przy szłym ro ku Fun dusz pla nu je
uru cho mić czwar ty in ku ba tor w Ino wro -
cła wiu. Od na wia jesz cze jed ną nie ru cho -

mość, gmach po by łym Na u czy ciel skim
Ko le gium Ję zy ków Ob cych przy ul. Sien -
kie wi cza 38 w To ru niu. Tam jed nak nie bę -
dzie in ku ba to ra, lecz no wa sie dzi ba KPFP,
a za pew ne tak że in nych in sty tu cji oto cze -
nia biz ne su. 

Po ży czka lep sza od do ta cji
Głów na dzia łal ność KPFP to jed nak udzie -
la nie przed się bior com pre fe ren cyj nych
po ży czek z uni j nych pie nię dzy. Od po cząt -
ku ist nie nia fun dusz pod pi sał ok. 2 tys.
umów z fir ma mi, któ rym po ży czył 150 mln
zł. – Po ży czka to bar dziej efek tyw na for ma
wspar cia niż do ta cja, bo jest zwra ca na
i środ ki mo gą być po now nie wy ko rzy sta -
ne, by we sprzeć ko lej ne fir my – mó wi pre -
zes Wo liń ski.

Fun dusz ko rzy sta z róż nych uni j nych pro -
gra mów i mo że wspo ma gać fir my na róż nych
za sa dach. W ofer cie ma np. po ży czkę na roz -
po czę cie dzia łal no ści gos po dar czej do 50 tys.
zł na pięć lat, z opro cen to wa niem 0,5 proc. To
pro po zy cja dla tych, któ rzy przez osta t ni rok
nie pro wa dzi li fir my, a te raz chcą ją za ło żyć. 

Na włas ny biz nes moż na też co praw da
do stać bez zwrot ną do ta cję z urzę du pra cy,
ale wią że się to z pew ny mi ogra ni cze nia mi.
Po pier wsze, do ta cję mo gą do stać tyl ko bez -
ro bot ni, a po po ży czkę mo gą się gnąć na wet

za trud nie ni, któ rzy chcą łą czyć pro wa dze -
nie biz ne su z pra cą na eta cie. Po dru gie,
wnio sek o po ży czkę jest prost szy i moż na
skła dać go ca ły rok, w przy pad ku do ta cji
trze ba cze kać nie raz kil ka mie się cy na ogło -
sze nie na bo ru. – Po za tym do ta cję moż na
wy dać tyl ko na okre ślo ny w umo wie cel,
np. za kup środ ków trwa łych. Środ ka mi z po -
ży czki moż na zaś po kry wać róż ne wy dat -
ki zwią za ne z pro wa dze niem dzia łal no ści,
a więc np. ku pić za nie to war, za pła cić za
usłu gi – do da je pre zes Wo liń ski. Do tąd w ra -
mach te go pro jek tu udzie lo no po ży czek
o war to ści ok. 25 mln zł. Sko rzy sta ło z nich
już 600 osób za kła da ją cych włas ne fir my.
KPFP ofe ru je też po ży czki ob ro to we, in we -
sty cyj ne oraz dla star te rów – firm już dzia -
ła ją cych, ale kró cej niż pół ro ku. Po za tym
był ope ra to rem uni j ne go fun du szu JE RE -
MI, na co otrzy mał pra wie 40 mln zł z RPO.
Środ ki roz dzie lił mię dzy ban ki oraz in ne
fun du sze po ży czko we i po rę cze nio we. One
z ko lei prze zna cza ły je na ta nie po ży czki
i po rę cze nia dla lo kal nych biz nes me nów.
Wkrót ce ta ką ro lę „fun du szu fun du szy” w na -
szym wo je wódz twie bę dzie peł ni ła no wa in -
sty tu cja – Ku jaw sko-Po mor ski Fun dusz Roz -
wo ju. Na jej po wo ła nie zgo dził się sej mik wo -
je wódz twa, te raz trwa pro ces jej wy dzie la -
nia z KPFP. �

Wy naj mą biu ro 
i po ży czą pie nią dze

33546301
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In ku ba tor w Byd gosz czy po wstał w ka mie ni cy przy ul. Gim na zjal nej
2a, zbu do wa nej na po cząt ku XX w. Kie dyś by ła tu przy chod nia cho -

rób płuc, po jej wy pro wadz ce obiekt nisz czał. Ka pi tal ny re mont kosz to -
wał 3,37 mln zł net to, do ta cja z RPO to 2,23 mln zł. 

$
W To ru niu in ku ba tor ulo ko wał się na ul. Prze dzam cze 8 we wznie -
sio nym w XIX w. gma chu, któ ry przez la ta był szpi ta lem, a po tem

przy chod nią den ty stycz ną. Na kła dy net to na je go adap ta cję wy nio sły
5,62 mln zł, z cze go 3,8 mln zł to do ta cja.

%
In ku ba tor we Wło cław ku wpro wa dził się do pu ste go bu dyn ku po
szko le mu zycz nej. Gmach po wstał w la tach mię dzy wo jen nych. Re -

mont i do sto so wa nie go do no wej ro li po chło nę ły 3,83 mln zł net to. 2,47
mln zł do ta cji KPFP do stał z RPO. 
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FUNDUSZE UNIJNE

To sytuacja znana wielu
przedsiębiorcom – w banku
lub funduszu chcą pożyczyć
pieniądze, mają zdolność
kredytową, ale brakuje im
zabezpieczenia. 

Z pomocą przychodzi
Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych.

ROZ MO WA Z
ZA RZĄ DEM KPFPK

To masz Cie choń ski: Za łóż my, że je stem
przed się bior cą, sta ram się o kre dyt na in -
we sty cję, bank ocze ku je jed nak za bez pie -
cze nia. Co mu szę zro bić, by otrzy mać po -
rę cze nie od Ku jaw sko-Po mor skie go Fun -
du szu Po rę czeń Kre dy to wych? 
AGNIESZ KA WA SI TA, PRE ZES KPFPK: Nie zwra -
ca się pan bez poś red nio do nas, tyl ko w swo -
im ban ku lub fun du szu po ży czko wym py ta
o moż li wość po rę cze nia zo bo wią za nia przez
KPFPK. Swo ją ofer tę kie ru je my do mi kro, ma -
łych i śred nich przed się biorstw, któ re pro wa -
dzą dzia łal ność lub in we stu ją w wo je wódz twie
ku jaw sko-po mor skim.
MO NI KA SZELC, ZA STĘP CA PRE ZE SA KPFPK:Je -
śli bank za ak cep tu je na sze po rę cze nie ja ko za bez -
pie cze nie, mu si pan pod pi sać zna mi do dat ko wą
umo wę, ale wszyst kich for mal no ści moż na do -
ko nać przez do rad cę ban ko we go. Pan nie mu si
się na wet do nas fa ty go wać. Nie ze wszyst ki mi
ban ka mi ma my pod pi sa ną umo wę owspół pra -
cy, ale na li ście na szych par tne rów są du że ban -
ki ko mer cyj ne, ban ki spół dziel cze ifun du sze
udzie la ją ce po ży czek, wtym Ku jaw sko-Po mor -
ski Fun dusz Po ży czko wy. 
Do ja kiej wy so ko ści i na ja kich za sa dach
mo że cie pań stwo po rę czyć kre dyt?

SZELC: Po rę cza my do 900 tys. zł, ale mak -
sy mal nie do 80 proc. war to ści kre dy tu. Wsto -
sun ku do po zo sta łych 20 proc. iod se tek przed -
się bior ca mu si mieć in ne za bez pie cze nie, cho -
ciaż co do za sa dy nie jest ono wy ma ga ne. Po -
rę cza my wszyst kie kre dy ty: in we sty cyj ne, ob -
ro to we, w ra chun ku bie żą cym.

WA SI TA: Mak sy mal ny okres trwa nia po rę -
cze nia to w tej chwi li 120 mie się cy. 
Ile wy no si pań stwa pro wi zja?

SZELC: Mo że my roz gra ni czyć dwie pro wi -
zje. Je śli cho dzi opo rę cze nia za środ ków Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, to jest
niż sza, za czy na się już od 100zł. Tu taj obo wią -
zu ją jed nak pew ne ogra ni cze nia. Kre dy ty mu -

szą być tzw. pro roz wo jo we, więc zwy kły kre -
dyt w ra chun ku bie żą cym nie za wsze bę dzie
się kwa li fi ko wał. Da lej mo że my go po rę czyć,
ale nie zRPO, aze środ ków włas nych. Pro wi -
zja jest wów czas uza leż nio na od sy tu a cji fi -
nan so wej przed się bior cy oraz od dłu go ści po -
rę cze nia. Wy no si od 0,6 proc. do 2 proc. war -
to ści po rę cze nia w przy pad ku zo bo wią zań
trwa ją cych do 5 lat, ado 2,5 proc. na 10 lat. Jest
to op ła ta jed no ra zo wa, płat na z gó ry. 

WA SI TA: Na sza ofer ta jest kon ku ren cyj -
na w sto sun ku do in nych te go ty pu na ryn -
ku, gdyż po bie ra na pro wi zja jest tyl ko raz,
za ca ły okres trwa nia po rę cze nia. Wy róż -
nia nas rów nież szyb kość roz pa trze nia wnio -
sku o udzie le niu po rę cze nia. 
Skąd po cho dzą pie nią dze, dzię ki któ rym
udzie la cie pań stwo po rę czeń? 

SZELC:Ma my środ ki włas ne, po cho dzą zpo -
przed nich, już zre a li zo wa nych pro gra mów
uni j nych. To ok. 30 mln zł. Po za tym od 2009 r.
re a li zu je my pro jekt fi nan so -
wa ny z RPO, na po -
nad 38 mln zł. 

WA SI TA:
Wra mach pro -
jek tu zRPO do
koń ca paź -
dzier ni ka br.
udzie li liś my
przed się bior -
com 513 po rę -
czeń na łącz -
ną kwo tę po -
nad 105

mln zł. Po wsta ło dzię ki te mu 741 no wych miejsc
pra cy. Cho ciaż środ ki po cho dzą zRPO na la ta
2007-2013, pro jekt bę dzie my re a li zo wać do 31
grud nia te go ro ku. Przed się bior cy ubie ga ją cy
się te raz okre dyt ma ją więc cią gle szan sę zte -
go pro jek tu sko rzy stać ipod pi sać zna mi umo -
wy. Je steś my je dy nym fun du szem re gio nal -
nym wna szym wo je wódz twie, któ ry po za koń -
cze niu pro jek tu zRPO na dal bę dzie dys po no -
wał znacz ny mi środ ka mi na po rę cze nia dla
przed się bior ców.

SZELC: W2017 r. tryb na sze go dzia ła nia bę -
dzie ta ki sam, je dy na róż ni ca – nie bę dzie już
pre fe ren cyj nych pro wi zji. Aczkol wiek na sza
staw ka ryn ko wa i tak jest sto sun ko wa ni ska. 
Po za po rę cze niem po ży czek ikre dy tów wofer -
cie Fun du szu są też in ne pro duk ty fi nan so we.

WA SI TA: Od ro ku udzie la my przed się -
bior com po rę czeń za pła ty wa dium w prze -
tar gach. Je steś my bar dzo za do wo le ni, je śli
cho dzi o wy ni ki sprze da żo we, udzie li liś my
już ok. 500 ta kich po rę czeń. Przed się bior -

cy, któ rzy raz z te -
go pro duk tu sko -
rzy sta li, wra ca -

ją do nas. 
Wa dium

nie trze ba
wno sić
w go tów ce,
do pusz czal -

na jest np.
gwa ran cja
ban ko wa lub

ubez pie cze -
nie,

a tak że na sze po rę cze nie. Je steś my wy mie -
nie ni w ka ta lo gu Pra wa za mó wień pu blicz -
nych. Na sza ofer ta jest bar dzo kon ku ren cyj -
na wsto sun ku do ban ków ito wa rzystw ubez -
pie cze nio wych. Klient, któ ry chce sko rzy stać
z po rę cze nia wa dium, kon tak tu je się bez poś -
red nio z od po wie dzial nym pra cow ni kiem
KPFPK i skła da wszyst kie do ku men ty. 
To ofer ta dla tych, któ rzy sta ra ją się o wie -
le za mó wień pu blicz nych?

SZELC: Oni są naj bar dziej za in te re so wa -
ni, po nie waż nie mu szą mro zić swo jej go -
tów ki. Ma my jed nak bar dzo róż nych klien -
tów. Nie któ rzy czę sto star tu ją w prze tar -
gach, in ni spo ra dycz nie, ale jest im po trzeb -
ne wy so kie wa dium. Przed się bior ca wią że
się z na mi umo wą na dłu żej. Że by do stać
po je dyn cze za bez pie cze nie, mu si uzy skać
pa kiet wa dial ny. Jest przy zna wa ny na rok,
okre śla pe wien li mit środ ków i jest suk ce -
syw nie wy ko rzy sty wa ny przy ko lej nych
prze tar gach. 

WA SI TA: Dla przed się bior cy to uła twie nie,
po nie waż przed wy ku pie niem pa kie tu skła da
do nas ca łą do ku men ta cję co do je go sy tu a cji
fi nan so wej, któ ra jest ba da na tyl ko raz. Gdy
sta ra się po tem o kon kret ne po rę cze nie, nie
ana li zu je my po now nie je go da nych fi nan so -
wych. Je śli wcią gu ro ku przed się bior ca szyb -
ciej wy czer pie li mit zpa kie tu wa dial ne go, mo -
że za wrzeć z na mi umo wę o ko lej ny pa kiet.
Mak sy mal na wy so kość po rę cze nia wa dium
to 500 tys. zł, nato miast wy so kość pa kie tu
przed się bior ca okre śla sam. Ma ła fir ma nie bę -
dzie po trze bo wa ła 500 tys. zł, wy star czy jej 30
tys. zł lub 10 tys. zł. Za sam pa kiet po bie ra my
sym bo licz ną op ła tę 1 zł, nato miast przy każ -
dym udzie la nym po rę cze niu po bie ra na jest
pro wi zja. Mi ni mal na to 100zł, naj czę ściej wy -
no si 0,5 proc. war to ści po rę cze nia.

SZELC: W przy pad ku wię kszej fir my war -
tość pa kie tu mo że my zwię kszyć na wet do
1 mln zł. 
Ofe ru je cie pań stwo tak że po rę cze nie le a -
sin gu.

SZELC: Ma my ta ki pro dukt, nie przy każ -
dym le a sin gu przed się bior ca go jed nak po -
trze bu je. Naj czę ściej fir my na by wa ją w ten
spo sób sa mo cho dy lub drob ne sprzę ty,
gdzie ja ko za bez pie cze nie wy star czy sam
przed miot le a sin gu. Fun du sze ta kie jak
nasz za bez pie cza ją trans ak cje bar dziej ry -
zy kow ne, np. le a sing spe cja li stycz nej li nii
pro duk cyj nej, zbu do wa nej pod kon kret ne -
go przed się bior cę i trud nej do zby cia. 

WA SI TA: Przy tym pro duk cie rów nież ko -
rzy sta my ze środ ków RPO, mo że my więc
za o fe ro wać przed się bior com pre fe ren cyj -
ne wa run ki. �

ROZ MA WIAŁ TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Uni j ne po rę cze nia 
na roz wój biz ne su
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Agnieszka Wasita, prezes KPFPK 
i Monika Szelc, zastępca prezesa KPFPK 
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Miasta otrzymają unijne
dotacje na rozwój sieci
tramwajowy 
i autobusowych, łącznie
z zakupem nowego taboru. 

Kolejne pieniądze
z Regionalnego Programu
Operacyjnego trafią też do
innowacyjnych firm oraz na
walkę z bezrobociem
i wykluczeniem społecznym 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

K o mi tet Mo ni to ru ją cy RPO to kil -
ku dzie się cio o so bo we gre mium
za twier dza ją ce kry te ria, we dług
któ rych dzie lo ne są uni j ne pie -

nią dze. Na osta t nim po sie dze niu 2 grud nia
br. przy jął sze reg uchwał, dzię ki któ rym
Urząd Mar szał kow ski wkrót ce ogło si no we
kon kur sy o do ta cje.

Dla firm – in no wa to rów 
Na uni j ne wspar cie mo gą za ła pać się przed -
się bior cy chcą cy po sze rzyć ofer tę o in no -
wa cyj ne pro duk ty i usłu gi. Fir my bę dą mog -
ły wy stą pić o do fi nan so wa nie za ple cza ba -
daw czo-roz wo jo we go – bu do wę po miesz -
czeń, za kup apa ra tu ry, sprzę tu, tech no lo -
gii i in nej nie zbęd nej in fra struk tu ry. Naj -
wię cej pun któw otrzy ma ją ci, któ rzy za de -
kla ru ją, że dzię ki ta kim in we sty cjom stwo -
rzą co naj mniej dwa no we lub udo sko na lo -
ne pro duk ty al bo usłu gi. Punkt moż na uzy -
skać, je śli pla no wa na in we sty cja za sad ni -
czo zmie ni pro ces pro duk cyj ny lub usłu go -
wy. 

Urząd Mar szał kow ski pla nu je ogło sić
trzy ta kie kon kur sy. Pierw szy bę dzie skie -
ro wa ny do firm, któ re do tąd nie re a li zo wa -
ły prac ba daw czo-roz wo jo wych, w ich przy -
pad ku mi ni mal na war tość pro jek tu to 100
tys. zł. Wska za ne jest jed nak, by wnio sko -
daw cy współ pra co wa li wcześ niej z jed nost -
ką na u ko wą i na do wód przed ło ży li umo -
wę, za war tą przed 1 li sto pa da br. – otrzy ma -
ją za to do dat ko wy punkt. 

Osob nym to rem bę dą do to wa ne te
przed się bior stwa, któ re ma ją już pew ne do -
świad cze nie, tj. w osta t nich trzech la tach
trans fe ro wa ły zdo by cze na u ki do biz ne su
i uzy ska ły ochro nę wy na laz ku, wzo ru użyt -
ko we go i wzo ru tech nicz ne go lub dys po nu -

ją go to wym za ple czem na u ko wym. Aby
mieć szan sę na do ta cję, mu szą zgło sić pro -
jekt wart co naj mniej 300 tys. zł. 

Trze ci kon kurs bę dzie adre so wa ny do
kla strów lub in nych form par tner stwa mię -
dzy co naj mniej trze ma przed się bior ca mi
lub fir ma mi i jed nost ka mi na u ko wy mi. Te -
go ty pu zrze sze nia mo gą zgła szać pro jek ty
war te po nad 1 mln zł.

Umię dzy na ro do wie nie 
firm uczel nia nych 
Wspar cie z RPO w po sta ci gran tów na dzia -
łal ność mię dzy na ro do wą otrzy ma ją przed -
się bior stwa aka de mic kie, czy li za ło żo ne
przez uczel nie lub ich pra cow ni ków na u -
ko wych. Dzię ki te mu ku pią usłu gi do rad -
cze nie zbęd ne przy za gra nicz nej eks pan -
sji, ła twiej znaj dą par tne ra na ob cym ryn -
ku, wy sta wią się na tar gach i po le cą na mi -
sje gos po dar cze. Nie bę dą jed nak do to wa -
ne bez poś red nio przez Urząd Mar szał kow -

ski, a przez ze wnętrz ne go ope ra to ra, któ ry
wy gra ogło szo ny nie ba wem kon kurs. Star -
to wać mo gą in sty tu cje oto cze nia biz ne su,
sa mo dziel nie lub w par tner stwie z in ny mi
te go ty pu or ga ni za cja mi.

Na ko mu ni ka cję pu blicz ną 
Mia sta, w któ rych fun kcjo nu je już trans port
pu blicz ny, mo gą wy stą pić o do ta cję na je -
go roz wój. 

Je den z pla no wa nych kon kur sów bę -
dzie do ty czył trans por tu szy no we go. Do -
to wa na bę dzie roz bu do wa sie ci tram wa -
jo wych wraz z bu do wą za ple cza tech nicz -
ne go i in we sty cja mi punk to wy mi, jak
przy stan ki i cen tra prze siad ko we. Uzu -
peł nie niem ta kich dzia łań mo że być za -
kup ta bo ru. 

W dru gim kon kur sie za sa dy bę dą po -
dob ne z tym, że nie bę dzie on do ty czył
tram wa jów, a au to bu sów. Do fi nan so wa -
nie z RPO po mo że bu do wać za jezd nie

au to bu so we, przy stan ki, ele men ty dróg
i ulic słu żą ce ko mu ni ka cji pu blicz nej
itp. Tak że tu uzu peł nie niem pod sta wo -
wych dzia łań mo że być za kup no wych
po ja zdów.

Zgło szo ne do kon kur sów pro jek ty tram -
wa jo we i au to bu so we mo gą być po łą czo ne
z in ny mi dzia ła nia mi na rzecz po pra wy po -
ru sza nia się po mia stach, np. ścież ka mi ro -
we ro wy mi i róż ny mi po my sła mi na roz wią -
zy wa nie prob le mów par kin go wych (np.
przez par kin gi „park & ri de”, „bi ke & ri de”
i „kiss & ri de”). Do wspar cia nie kwa li fi ku -
ją się za to pra ce re mon to we i bie żą ce utrzy -
ma nie in fra struk tu ry. 

Mia sta, któ re zde cy du ją się wy stą pić
o do ta cję, nie mu szą oba wiać się kon ku -
ren cji Byd gosz czy i To ru nia. Obie sto li -
ce wo je wódz twa te go ty pu pro jek ty bę -
dą re a li zo wać z osob nej pu li – Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych. Ko mi -
tet Mo ni to ru ją cy na grud nio wym po sie -
dze niu za twier dził kry te ria prze wi dzia -
ne go dla nich kon kur su, do któ re go mo -
gą zgło sić swo je pro jek ty au to bu so we
i tram wa jo we. 

Na wspar cie spo łecz ne 
i wal kę z bez ro bo ciem 
Je den z kon kur sów poz wo li zre a li zo wać
dzia ła nia na rzecz miesz kań ców za gro żo -
nych ubó stwem lub wy klu cze niem spo -
łecz nym. O pie nią dze mo gą wy stą pić sa -
mo rzą dy oraz in sty tu cje zaj mu ją ce się
spra wa mi spo łecz ny mi jak sto wa rzy sze -
nia, fun da cje i spół dziel nie so cjal ne. Do -
ta cję mo gą otrzy mać na dzia ła nia, któ re
uła twią naj bar dziej po trze bu ją cym włą -
cze nie się do spo łe czeń stwa i po wrót na
ry nek pra cy. Pre fe ro wa ne bę dą pro jek ty
adre so wa ne do tych w naj trud niej szej sy -
tu a cji ży cio wej, np. nie peł no spraw nych
i miesz ka ją cych na ob sza rach okre ślo -
nych w pro gra mach re wi ta li za cji ja ko zde -
gra do wa ne.

In ny na bór bę dzie skie ro wa ny do po wia -
to wych urzę dów pra cy, któ re otrzy ma ne
pie nią dze prze zna czą na po moc w pod ję -
ciu za trud nie nia bez ro bot nym po wy żej 29.
ro ku ży cia, szcze gól nie nie peł no spraw nym,
w wie ku po nad 50 lat, dłu go trwa le bez ro -
bot nym i bez kwa li fi ka cji.

Po śred nia ki re a li zo wa ły już po dob ne pro -
jek ty, dzię ki nim or ga ni zo wa ły sta że, szko le -
nia lub prze ka zy wa ły jed no ra zo we do ta cje na
za ło że nie włas ne go biz ne su. Ogra ni cze nie po -
mo cy do osób po wy żej 29. ro ku ży cia ma uza -
sad nie nie – młod si ko rzy sta ją zosob ne go uni -
j ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza Edu -
ka cja Roz wój (PO WER). �

Au to bu sy i tram wa je, 
biz nes i pro jek ty spo łecz ne

33546301
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W Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym na
la ta 2014-2020 Ku jaw sko-Po mor skie ma do
dys po zy cji 2,23 mld eu ro. 61 proc. tych środ -
ków po cho dzi z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go, 24 proc. z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go, a 15 proc.
z bud że tu pań stwa. Za in te re so wa ni do fi -
nan so wa niem z RPO po win ni śle dzić ogło -
sze nia pu bli ko wa ne na stro nie rpo.ku jaw -
sko-po mor skie.pl. Nie daw no uka zał się na
niej wstęp ny har mo no gram kon kur sów na
2017 r. Urząd Mar szał kow ski pla nu je ogło sić

w przy szłym ro ku 70 kon kur sów, w tym
czte ry w pierw szym kwar ta le. Je den z nich
bę dzie po świę co ny in fra struk tu rze ba daw -
czo-roz wo jo wej w jed nost kach na u ko wych,
do po dzia łu bę dzie w nim pra wie 147 mln zł.
Na kon kurs dla przed się bior ców za in te re so -
wa nych za ple czem ba daw czo-na u ko wym
prze wi dzia no 112 mln zł. Po nad 15 mln zł zo -
sta nie roz dzie lo nych wśród pod mio tów
świad czą cych usłu gi do rad cze dla eks por te -
rów. Na dro gi wo je wódz kie w mia stach pre -
zy den ckich do po dzia łu bę dzie zaś 58 mln zł. 

No wy har mo no gram kon kur sów 

Toruń (na zdjęciu) i Bydgoszcz będą realizować projekty komunikacyjne z puli
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
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