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W okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Województwo Wielkopolskie

kontynuuje udzielanie wsparcia Inwestorom w formie pożyczek i poręczeń, przekazując na ten cel

kwotę około 1,05 mld zł. Jest to najwyższa alokacja przeznaczona na instrumenty finansowe w

ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Na podstawie wyników obligatoryjnej Analizy ex-ante w zakresie zastosowania instrumentów

finansowych w ramach WRPO 2014+ oraz dotychczasowych doświadczeń płynących z wdrażania

Inicjatywy JEREMIE i Inicjatywy JESSICA, Wielkopolska zastosuje instrumenty finansowe w

następujących obszarach:

wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP w Osi Priorytetowej I WRPO: Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka,
zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz mieszkalnej w
Osi Priorytetowej III WRPO: Energia,
finansowanie rewitalizacji w Osi Priorytetowej IX WRPO: Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego.

W celu uruchomienia wsparcia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał trzy umowy z

Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

Umowę o Finansowanie Funduszu Funduszy w zakresie priorytetu 3c WRPO (Wspieranie
tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług) na
kwotę: 712 588 209,42 zł (wkład UE: 605 699 978,00 zł);
Umowę o Finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach priorytetu 4c WRPO
(Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym) na kwotę: 203 797 647,08 zł (wkład UE:
173 228 000,00 zł);
Umowę o Finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach priorytetu 9b WRPO
(Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
na obszarach miejskich i wiejskich) na kwotę: 132 468 470,60 zł (wkład UE: 112 598 200,00
zł).

W ramach ww. Umów Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę podmiotu wdrażającego instrumenty



finansowe. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP produkty finansowe (pożyczki i poręczenia) są

udostępniane przez Pośredników Finansowych wybranych przez Menadżera Funduszu Funduszy –

Bank Gospodarstwa Krajowego. Dalsze informacje znajdują się na stronie:

https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/jeremie2/

14 kwietnia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił otwarty nabór wniosków na

pożyczki w zakresie rewitalizacji oraz efektywności energetycznej. Potencjalnych zainteresowanych

zachęcamy do zapoznania się ze stroną: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/ oraz

prosimy o kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio udzielającym pożyczek w

ramach JESSICA 2.

https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/jeremie2/
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/

	Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

