
21 października 2013Polska GłosWielkopolski | www.gloswielkopolski.pl |
REKLAMA 13

REKLAMA i003183074

W dziedzinie przedsiębiorczości wciąż 
można i trzeba jeszcze wiele zrobić – ry-
nek potrzebuje mikro-, małych i średnich 
firm z innowacyjnymi pomysłami, no-
wym stylem działania, zapewniających 
rozwój regionów i miejsca pracy. Wie 
o tym znakomicie Wielkopolska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP), 
instytucja, która od dziesięciu lat otacza 
opieką wchodzące na rynek i rozpoście-
rające na nim skrzydła ambitne firmy. 

Za pomocą środków unijnych realizuje misję, 

którą jest wsparcie powstawania i rozwoju firm, 

dokładanie starań o najwyższą jakość świadczo-

nych usług i indywidualne podejście do każdego 

klienta. WARP specjalizuje się w finansowaniu, 

doradztwie oraz szkoleniach osób podnoszących 

konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki. 

Spółka świadczy pomoc na czterech płaszczy-

znach: poprzez pożyczki w ramach Funduszu 

Pożyczkowego – Inicjatywa Jeremie, poprzez 

dotacje – jako Regionalna Instytucja Finansują-

ca, służąc doradztwem w ramach Punktów Kon-

sultacyjnych i prowadząc szkolenia w ramach  

Regionalnych Ośrodków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Trzeba podkreślić, że zajmuje 

się klientami kompleksowo, ustalając ich potrze-

by, pragnienia i wybierając optymalne rozwiąza-

nie. Oferuje zatem informacje zarówno na temat 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej zareje-

strowania, i finansowania, jak i proponuje pomoc 

praktyczną w postaci doradztwa przy niektórych 

aspektach prowadzenia firmy na początkowym 

etapie. 

Skupiając fachowych doradców, WARP jest bar-

dzo dobrym partnerem dla przedsiębiorców, któ-

rych odciąża od konieczności zbierania i analizo-

wania wielu informacji, jednocześnie zapewnia im 

bezpieczeństwo inwestycyjne, wskazując spraw-

dzone już i akceptowane na rynku rozwiązania. 

Po prostu – naprowadza na bezpieczny, pozba-

wiony ryzyka szlak. Podmioty aplikujące o pozy-

skanie środków unijnych uczestniczą w konsulta-

cjach dotyczących finansowania, przygotowania 

wniosku o dofinansowanie, we wdrażaniu projek-

tu – korzystają zatem z przygotowanej dla nich 

wiedzy. 

Spójrzmy na wyniki działań, wskazujące skutecz-

ność WARP-u jako partnera biznesu. Od 2004 

roku do 31 sierpnia 2013 roku firma udzieliła 1540 

pożyczek o łącznej wartości 197,5 mln zł. Z każ-

dym rokiem roczna ilość pożyczek rośnie i jak do-

tąd najwięcej, bo 230, udzielono w 2012 roku – na 

łączną kwotę 47,5 mln zł. W tym roku zapewne ta 

poprzeczka będzie podniesiona, bo do sierpnia 

WARP może pochwalić się wynikiem 176 poży-

czek, o wartości prawie 41 mln zł! 

Ważne miejsce w działalności o charakterze Fun-

duszu Pożyczkowego stanowią pożyczki JERE-

MIE, udzielane od lipca 2010 roku. Do 31 sierp-

nia 2013 roku WARP udzieliła ich 708, na kwotę 

136,5 mln, najwięcej w subregionie poznańskim. 

Pożyczki JEREMIE są atrakcyjną alternatywą 

dla przedsiębiorców. Pozwalają im na uzyskanie 

środków na inwestycje w dość prosty sposób, bez 

wielkich formalności i w ramach stałego oprocen-

towania przekazanych środków. WARP udzieliła 

biznesmenom 686 pożyczek, przy czym przede 

wszystkim korzystali z nich mikroprzedsiębiorcy 

(aż 585 pożyczek). Mali przedsiębiorcy otrzymali 

78 wypłat, a średni przedsiębiorcy – 23 pożyczki 

w ramach JEREMIE. 

Ciekawe wnioski można też wyciągnąć, spoglą-

dając na inny podział środków, jaki przygotowała 

firma – zestawienie pod kątem długości prowa-

dzenia firmy. Przedsiębiorstwa, które na rynku są 

jeszcze nowe, do roku prowadzenia działalności, 

skorzystały z kategorii Start up w ramach JERE-

MIE i podjęły 252 pożyczki o łącznej wartości 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
- pomaga przedsiębiorczym w ramach Inicjatywy JEREMIE i nie tylko…

Sprawdź, co dla Ciebie 
mamy!
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębior-

czości i Wielkopolski Związek Pracodawców 

Lewiatan zapraszają na spotkanie poświę-

cone możliwościom unijnego finansowania  

biznesu. Tę datę warto już sobie rezerwować: 

24 października, od godz. 11.00 do 14.00, 

w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych 

i Dziennikarstwa przy ul. gen. Tadeusza  

Kutrzeby 10 w Poznaniu, w sali R340 (III pię-

tro – rotunda), odbędzie się spotkanie zatytu-

łowane „Dobra dotacja czy tania pożyczka? 
Unijne możliwości finansowania biznesu”. 
W jego trakcie będą poruszane zagadnie-

nia związane z bezzwrotnym finansowaniem 

unijnym – zarówno fakty i mity o tym, co jest,  

i co będzie, a także prezentacja związana 

z Inicjatywą JEREMIE i dostępnymi wciąż 

środkami unijnymi. 

Uwaga – trzeba zgłosić wcześniej udział 

w spotkaniu – zgłoszenia przyjmowane będą 

do dnia 23 października 2013 r. do godziny 

16.00 pod nr. telefonu 61 656 35 00 lub po-

przez e-mail na adres: pr@warp.org.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

tel. +48 61 656 35 00 

e-mail: info@warp.org.pl

www.warp.org.pl

27.957.100,00 zł. Standard to pożyczki dla firm 

o stażu powyżej roku – ich było 456, na propor-

cjonalnie większą już kwotę – 102.644.700,70 zł. 

Dlaczego propozycja WARP jest dla przedsię-

biorców tak atrakcyjna, można zrozumieć, spo-

glądając na ofertę pożyczek. Są to unijne roz-

wiązania o niekomercyjnym charakterze (a więc 

nie obciążające korzystających z nich podmiotów 

prowizjami), dedykowane mikro-, małym i śred-

nim przedsiębiorstwom, bez historii kredytowej 

i biznesplanu. Mogą z nich skorzystać zarówno 

przedstawiciele firm (przy czym firma ma sie-

dzibę, jest zarejestrowana lub działa na terenie 

Wielkopolski), jak i absolwenci, bezrobotni, czy 

inne osoby, które chcą rozpocząć działalność go-

spodarczą w Wielkopolsce. Mikro- i mali przed-

siębiorcy mają możliwość zaciągnięcia pożyczki 

w układzie Start up – a więc oprocentowanej od 

7,18 procent, z minimalnym wkładem własnym 

10 procent wartości projektu, w kwocie 10 tys. – 

300 tys. zł, podczas gdy mali (również!) i śred-

ni przedsiębiorcy – pożyczki typu Standard lub 

Innova. Pierwsze charakteryzują się oprocen-

towaniem od 4,18 procent, minimum 15 procent 

wkładu własnego i dostępną kwotą rzędu 10 tys. 

zł – 1.000.000 zł, podczas gdy Innova – kwotą 

1.000.000 – 2.500.000 zł, wkładem własnym 

w wysokości 25 procent wartości projektu i opro-

centowaniem – uwaga – tylko 2,50 procent!

O ile pożyczki Start up i Standard są kierowane 

na zakup i modernizację budynków, tworzenie 

nowych miejsc pracy, nowe rozwiązania tech-

niczne i technologiczne, wyposażenie i środki 

transportu, to pożyczki Innova mają bardzo ścisłe 

przeznaczenie – dedykowane są innowacyjnym 

przedsięwzięciom inwestycyjnym, polegającym 

na wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań 

i technologii nowych na świecie – funkcjonu-

jących na rynku nie dłużej niż trzy lata. W tym 

ostatnim przypadku w grę wchodzą więc zarów-

no środki trwałe, jak i transfer technologii, patenty 

czy opłacenie wiedzy technicznej. 

Co ciekawe, WARP daje swoim partnerom bardzo 

korzystne warunki, niespotykane np. przy kredy-

tach bankowych: niskie i stałe oprocentowanie – 

niezależne od zmieniającego się Wiboru, a także 

fakt, iż… nie trzeba mieć w momencie składania 

wniosku już zarejestrowanej firmy, wykazywane-

go zysku czy przygotowanego biznesplanu! 

Pożyczki JEREMIE nam pomogły!

Konrad Ciach, radca prawny, Kancelaria 

Radców Prawnych Ciach, Rogulski Spółka 

Partnerska

Pożyczka JEREMIE, uzyskana dzięki Wielko-

polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

okazała się strzałem w dziesiątkę: pomo-

gła rozkręcić firmę, wzmocnić jej możliwości 

techniczne – dzięki zakupom sprzętu kom-

puterowego i innych sprzętów i materiałów 

biurowych, zainwestowaniu w Internet, pozy-

cjonowanie strony Kancelarii itp. Te środki za-

pewniły dobry start, dały materialne podstawy 

do działania, które doprowadziły do zmiany 

Kancelarii z indywidualnej działalności w Spół-

kę, która może teraz realizować swoje zadania 

i sprawy Klientów, zamiast zajmować się kwe-

stiami technicznym.

Jacek Pinciak, Warsztat Stolarski „Stolpin”

O możliwości skorzystania z pożyczki ofero-

wanej przez Wielkopolską Agencję Rozwo-

ju Przedsiębiorczości dowiedziałem się od 

przedstawiciela firmy doradczej. Oferta Agen-

cji była jasna, konkretna i korzystna dla mojej 

firmy, dlatego z niej skorzystałem. Pożyczka 

udzielona przez WARP w ramach JEREMIE 

sprawiła, że mogłem zainwestować w narzę-

dzia, surowiec, potrzebne materiały, i w efek-

cie poprawić kondycję firmy, jej konkurencyj-

ność na rynku i zwiększyć zatrudnienie.

www.warp.org.pl

www.jeremie.com.pl


