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UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjee--
wwóóddzzttwwaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ww  PPoo--
zznnaanniiuu  ooggłłoossiiłł  kkoonnkkuurrss  ddzziieennnnii--
kkaarrsskkii  ppnn..  „„ZZmmiieenniilliiśśmmyy  WWiieell--
kkooppoollsskkęę””,,  kkttóórryy  ppoottrrwwaa  ddoo  3300
wwrrzzeeśśnniiaa..

Konkurs skierowany jest do
dziennikarzy radiowych, pra-
sowych i telewizyjnych publi-
kujących materiały w wielko-
polskich mediach, a także do
redaktorów serwisów interne-
towych, w tym autorów spotów
i filmów. 

Celem przedsięwzięcia jest
wyróżnienie materiałów redak-
cyjnych, które dotyczą funduszy
unijnych w regionie, a zwłasz-
cza Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. 

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest nadesłanie
materiałów dotyczących WRPO,
np. fotografii albo artykułu
opublikowanego w prasie lub 
w internecie, nagrania radio-

wego lub telewizyjnego oraz
formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszone prace powinny zo-
stać opublikowane lub wyemi-
towane w okresie od 1 grudnia
2011 r. do 30 września 2013 r.
Regulamin konkursu i formularz
zgłoszeniowy można pobrać ze
strony www.wrpo.wielkopol-
skie.pl.

Spośród nadesłanych prac
kapituła konkursu wyłoni zwy-
cięzców. Przy ich ocenie brane
będą pod uwagę przede wszyst-
kim: wartość merytoryczna pu-
blikacji oraz ich zawartość in-
formacyjna, oryginalność,
atrakcyjność i komunikacyj-
ność, profesjonalne podejście
do tematu, a także walory
warsztatowe pracy.

Dla laureatów przewidziano
nagrody pieniężne: za zajęcie 
I miejsca 7000 zł, za II miejsce
– 5000 zł, a za III miejsce 
– 3000 zł. RRAAKK

Media o funduszach
PPrrzzeeddssiięębbiioorrccyy,,  bbaannkkoowwccyy  ii  uu--
rrzzęęddnniiccyy  zz  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  wwiieell--
kkooppoollsskkiieeggoo  ppoo  rraazz  ttrrzzeeccii  ddyyss--
kkuuttoowwaallii  ww  PPoozznnaanniiuu  nnaa  tteemmaatt
nnoowwoocczzeessnnyycchh  ffoorrmm  ffiinnaannssoo--
wwaanniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ggoossppooddaarr--
cczzeejj..

Konferencja pn. „Giełda pro-
duktów finansowych – JERE-
MIE jako atrakcyjna forma fi-
nansowania wielkopolskich mi-
kro, małych i średnich przed-
siębiorstw w ramach środków
unijnych” odbyła się 28 maja.
Organizatorem spotkania, 
w którym udział wzięło ponad
200 gości, był Bank Gospo-
darstwa Krajowego, pełniący
rolę menadżera funduszu po-
wierniczego JEREMIE w na-
szym regionie oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.

Celem konferencji było za-
prezentowanie atrakcyjnych
źródeł finansowania w posta-

Atrakcyjny kapitał dla firm

ci instrumentów pozadotacyj-
nych oraz przekazanie kom-
pleksowej wiedzy na temat
możliwości, jakie oferuje unij-
na inicjatywa. Spotkanie po-

prowadził dziennikarz TOK FM
Maciej Głogowski, a jako
pierwsi głos zabrali Radosław
Krawczykowski – dyrektor De-
partamentu Wdrażania Pro-

gramu Regionalnego w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Po-
znaniu oraz Jarosław Kała – dy-
rektor Departamentu Instru-
mentów Inżynierii Finansowej
w BGK. 

Prelegenci przypomnieli, że
Wielkopolska jest liderem we
wdrażaniu JEREMIE. Przedsię-
biorcy podpisali dotąd blisko
4,3 tys. umów na poręczenia
i pożyczki za łączną kwotę
prawie 549 mln zł. Wsparcie 
z UE dla tych inwestycji prze-
kroczyło 426 mln zł.

W dyskusji panelowej wzię-
li udział przedstawiciele BGK 
i PKPP Lewiatan oraz pośred-
nicy finansowi, którzy zapre-
zentowali przedsiębiorcom
ofertę zwrotnego finansowania
działalności, zalety wsparcia 
z inicjatywy JEREMIE oraz róż-
nice pomiędzy tradycyjnymi
dotacjami a pożyczkami i po-
ręczeniami.                   RRAAKK

Konferencja była dobrą okazją do dyskusji nt. unijnych 
pożyczek i poręczeń.
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PPoonnaadd  ttyyssiiąącc  pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww
ppoożżyycczzyyłłoo  111100  mmllnn  zzłłoottyycchh  zz  JJEE--
RREEMMIIEE  pprrzzyy  wwssppaarrcciiuu  WWiieellkkoo--
ppoollsskkiieejj  AAggeennccjjii  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeedd--
ssiięębbiioorrcczzoośśccii..  

Wielkopolska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości ob-
chodzi w 2013 roku X-lecie
swego istnienia. Spółka po-
maga w finansowaniu działal-
ności rozwojowej wielkopol-
skich firm. Pożyczki z WARP
zawsze cieszyły się sporym za-
interesowaniem, a od kilku lat
– dzięki unijnej inicjatywie JE-
REMIE – przedsiębiorcy mogą
pozyskać także dodatkowe
niskooprocentowane kredyty
lub poręczenia.

Biznes coraz chętniej sięga
po taką formę wsparcia. Po-
nad tysiąc wielkopolskich firm
skorzystało dzięki WARP 
z JEREMIE, podpisując umo-

wy na łączną kwotę 110 mln zł. 
Unijną pożyczkę na prefe-

rencyjnych warunkach można
uzyskać także rozpoczynając
działalność. Może się o nią
ubiegać każda osoba, która
chce uruchomić własny biznes, 
z przeznaczeniem na wydatki in-
westycyjne, środki transportu,
reklamę czy środki obrotowe. 

W pierwszych 6. miesiącach
można skorzystać z karencji, tj.
spłaca się niską, odsetkową
ratę. Dzięki temu firma nie ma
dużych kosztów, co jest istotne
zwłaszcza w początkowej fazie
funkcjonowania, kiedy to kosz-
ty przewyższają zwykle przy-
chody. 

Szczegółowe informacje na
temat JEREMIE można znaleźć
na stronach internetowych
www.jeremie.com.pl oraz
www.warp.org.pl.             RRAAKK

Klient z pożyczką

9 maja, w Dzień Europy, WARP uruchomił nowe biuro obsługi
klienta. 
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Wśród początkujących
przedsiębiorców sce-
nariusz bywa podob-

ny. Jest pomysł, ale brakuje
pieniędzy. To właśnie brak fun-
duszy wstrzymuje często roz-
wój ciekawych przedsięwzięć.
W przypadku Adriana Zmudy 
i Marcina Budy, który zainwe-
stowali w sektor motoryzacji,
mogło być podobnie. 

Studenci historii i socjologii
z pasją do motocykli i smy-
kałką do biznesu, dzisiaj żar-
tobliwie wspominają, że swo-
ją przygodę z motocyklami
zaczynali jeżdżąc po dziew-
czyny. Tymczasem przywiąza-
nie rosło, ale zamiast do
dziewczyn – do motorów, 
o które dbali i w które inwe-
stowali. Podczas kolejnych

motoryzacyjnych zakupów do-
skwierał im jednak brak spe-
cjalnych akcesoriów i gadże-
tów na poznańskim rynku. 

W ten sposób powstał po-
mysł na własny biznes. Gdy
biznesplan był gotowy, wspól-
nicy pomyśleli o zwiększeniu
kapitału inwestycyjnego. – Na-
stawiliśmy się na jakość, so-
lidny i niezawodny sprzęt.

Rozkręcili obroty z JEREMIE
150 tys. złotych unijnej pożyczki pozwoliło na utworzenie i rozwój
sklepu z akcesoriami motoryzacyjnymi w Poznaniu.

Chcieliśmy, by asortyment 
w naszym sklepie był kom-
pletny, a to oznaczało, że ko-
nieczne będzie zainwestowanie
okrągłej sumy  – wspomina Ad-
rian Zmuda. Marcin Buda do-
daje: – Wiedzieliśmy, że przy
zakupie towaru nie obejdzie się
bez dodatkowych pieniędzy.
Tylko, który bank udzieli firmie
pożyczki na start? 

Poszukując wsparcia unij-
nego, zgłosili się do Wielko-
polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (WARP),
która w ramach inicjatywy JE-
REMIE udziela pożyczek na fi-
nansowanie rozwoju małych 
i średnich firm w naszym re-
gionie.

– Rodzice są przedsiębior-
cami i nauczyli mnie, że w biz-
nesie nie ma nic za darmo. Do-
tacje też mają swoje koszty,
które pojawiają się w toku re-
alizacji projektów – podkreśla
Marcin Buda. I tłumaczy: – To
podejście może wielu zasko-
czyć, ale woleliśmy otrzymać
pożyczkę. Zdecydowaliśmy się
na wniosek o  kredyt z JERE-
MIE i już po dwóch tygodniach
WARP przelał na nasze konto
kwotę 150 tys. zł.

Wspólnicy zainwestowali po-
zyskane pieniądze w remont
lokalu i zakup towaru oraz
utworzenie nowoczesnego
sklepu internetowego.    RRAAKK

Unijną pożyczkę zainwestowano w remont lokalu i zakup towaru oraz utworzenie  sklepu
internetowego.
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