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Po ży czka w ban ku? Po co się tru dzić,
sko ro jest JE RE MIE? – mó wią przed -
się bior cy, któ rzy zde cy do wa li się sko -
rzy stać z te go uni j ne go fun du szu po -
ży czko we go. I ku pu jąc ma szy ny, sa -
mo cho dy czy dział ki, roz wi ja ją swo ją
dzia łal ność.
W prze ci wień stwie do wię kszo ści uni -
j nych fun du szy JE RE MIE nie opie ra
się na bez zwrot nych do ta cjach, lecz
jest me cha niz mem od na wial nym.
W grę wcho dzą po ży czki, kre dy ty czy
po rę cze nia dla ma łych i śred nich firm.
Dzię ki nim roz wi ja ją się nie tyl ko dzia -
ła ją ce już na ryn ku przed się bior stwa,
ale i tzw. start-upy.

Wiel ko pol ska by ła pier wszym re -
gio nem w Pol sce, któ ry zde cy do wał
się wpro wa dzać te go ty pu po moc. Jak
się oka za ło, był to strzał w dzie siąt kę,
bo wiem JE RE MIE cie szy się dziś
ogrom ną po pu lar no ścią. Przed się -
bior cy pod pi sa li już bli sko 4,3 tys.
umów na po rę cze nia i po ży czki na
róż ne go ro dza ju in we sty cje, za łącz -
ną kwo tę pra wie 549 mln zł. Wspar -
cie z fun du szu dla tych przed sięw -
zięć prze kro czy ło 426 mln zł. 

Czy war to brać po ży czkę z fun du -
szu JE RE MIE? An drzej Włoch, wła -
ści ciel po znań skiej fir my Gra wer Pol -
ska zaj mu ją cej się pro duk cją ma tryc
dla po li gra fii, nie ma wąt pli wo ści, że
tak: – Gdy by nie JE RE MIE, nie by ło by
nas dziś w ta kim miej scu, ja kim je steś -

my. Niech sam za sie bie mó wi fakt, że
kie dy za czy na liś my dzia łal ność na po -
cząt ku 2009 r., w fir mie pra co wa ły czte -
ry oso by. Dziś za trud nia my osób 40!

Co zde cy do wa ło, że fir ma w ogó le
za in te re so wa ła się po ży czka mi z uni -
j ne go fun du szu? – Prze de wszyst kim

moż na by ło ją do stać ła twiej niż w ban -
ku, któ ry z na tu ry na sta wio ny jest na
ro bie nie pie nię dzy, tym cza sem w fun -
du szu JE RE MIE cho dzi o to, że by
wspo ma gać przed się bior ców. I to się
rze czy wi ście czu ło na każ dym kro ku
– opo wia da biz nes men. 

An drzej Włoch ko rzy stał z ta kiej
po mo cy już dwa ra zy przy za ku pie
ma szyn i nie wy klu cza, że wkrót ce
zro bi to po raz trze ci. Zwłasz cza że je -
go fir ma roz wi ja się w bły ska wicz nym

tem pie. – Je steś my już dziś naj wię -
kszym pro du cen tem ma tryc do zło -
ce nia i tło cze nia w Pol sce i jed nym
z naj wię kszych w Eu ro pie Środ ko wej.
Je śli ktoś ku pu je dziś w skle pie np.
cze ko la dę We dla, a na wet Lin dta al bo
kos me ty ki Avo nu, to ist nie je du ża
szan sa, że na pi sy i wzo ry na ety kie -
tach opa ko wań wy tło czo ne zo sta ły
przez na sze ma try ce – mó wi po znań -
ski przed się bior ca. Gra wer Pol ska pra -
cu je dziś bo wiem dla naj wię kszych

klien tów bran ży po li gra ficz nej i re -
kla mo wej. I, jak z du mą pod kre śla na
swo jej stro nie in ter ne to wej, jej ma try -
ce znaj du ją za sto so wa nie w prze my -
śle opa ko wa nio wym ty pu Pre mium,
zwłasz cza we wspom nia nych przez
Wło cha bran żach kos me tycz nej, cu -
kier ni czej oraz al ko ho lo wej. Pro duk -
ty po znań skiej fir my po tra fią tak że
wy ko ny wać tło cze nia na skó rze i two -
rzy wach skó ro po dob nych, drew nie
i in nych noś ni kach re kla mo wych, a na -

wet wy ro bach cu kier ni czych ta kich
jak np. ciast ka.

Eric De Ge y ter, Belg, któ ry od 2006 r.
sprze da je bel gij skie pi wo w Pol sce, tak -
że bez wa ha nia sko rzy stał z fun du szu
JE RE MIE. – WPol sce ban ki żą da ją bar -
dzo wy so kich za bez pie czeń. Je śli ktoś
chce wziąć 1 mln zł po ży czki, to od ra zu
mu si wy ka zać, że po sia da nie ru cho mość
o war to ści 2 mln zł – mó wi Belg. – Na
szczę ście mam bar dzo mą drą żo nę, oczy -
wi ście Po lkę, któ ra pod po wie dzia ła mi
po mysł, że by zwró cić się po po ży czkę
do Wiel ko pol skiej Agen cji Roz wo ju
Przed się bior czo ści [WARP udzie la po -
ży czek wra mach ini cja ty wy JE RE MIE
– red.]. Ipo mie sią cu mia łem już pie nią -
dze na za kup dział ki, na któ rej w przy -
szłym ro ku wy bu du je my ma ga zyn ibiu -
ro – opo wia da przed się bior ca.

Fir ma De Ge y te ra – Bel gium’s Best
ma obec nie sie dzi bę we Wrześ ni i zaj -
mu je się im por tem oraz dy stry bu cją
bel gij skie go pi wa tzw. gór nej fer men -
ta cji. W ofer cie ma bli sko 300 róż nych
piw z 25 bel gij skich bro wa rów. Za o pa -
tru je za rów no wiel kie sie ci han dlo we,
jak i ma łe, ale spe cja li stycz ne skle py
z al ko ho lem, ta kie jak Mi ni ster stwo
Bro wa ru w Po zna niu.

Za rząd wo je wódz twa sza cu je, że
do koń ca 2015 r. wspar cie z JE RE MIE
w Wiel ko pol sce uzy ska łącz nie aż 
7 tys. firm.�

LECH BO JAR SKI

Kil ka ty się cy przed się bior ców już wie, gdzie na le ży
szu kać pie nię dzy na roz wój swo je go biz ne su

Ja kub Łu ka szew ski

– Je steś my z Po zna nia, więc dzia ła my
prag ma tycz nie. Je że li ma my szan sę
zre a li zo wać spek trum swo ich moż li -
wo ści, a nie po ło wicz nie, to z te go ko -
rzy sta my – mó wi Ma ciej Szy mań ski,
pre zes fir my STER. To po znań skie
przed się bior stwo pro du ku je sie dze nia
i fo te le sto so wa ne w au to bu sach, mi -
kro bu sach i tram wa jach.
W ubieg łym ro ku fir mie uda ło się uzy -
skać bli sko 400 tys. zł uni j ne go do fi -
nan so wa nia, dzię ki cze mu STER uru -
cho mił no we la bo ra to rium ba daw cze.
W su mie po znań ska fir ma wy da ła na
to pra wie 1 mln zł. – Na sze sie dzi ska
znaj du ją się w ko mu ni ka cji pu blicz nej
od Ho no lu lu, przez USA, Ka na dę, Azję,
po Au stra lię. Dzię ki la bo ra to rium mo -
że my po twier dzić, że speł nia my ta kie
nor my pal no ści, dy mo twór czo ści i tok -
sycz no ści, któ re kie dyś wej dą w ży cie,
ale dziś jesz cze nie obo wią zu ją – tłu ma -
czy Szy mań ski. Klien ta mi fir my STER
są głów nie pro du cen ci po ja zdów trans -
por tu zbio ro we go. Ale też np. ko mu -
ni ka cja miej ska w Pa ry żu. – We Fran -
cji naj bar dziej re stryk cyj ne nor my też
jesz cze nie obo wią zu ją. Ty le, że tam -
tej szy prze wod nik jest za po bie gli wy
i już te raz re mon to wa ne po ja zdy wy -
po sa ża w sie dze nia, któ re speł nia ją nor -
my, któ re wej dą w ży cie w przy szło ści.
Dzię ki na sze mu la bo ra to rium ta kie
pro duk ty mo że my im za o fe ro wać – za -
zna cza pre zes. 

Bli sko 500 tys. zł uni j nej do ta cji
otrzy ma li rów nież na u kow cy z Po li -
tech ni ki Po znań skiej. Za pie nią dze te
ku pio no apa ra tu rę ba daw czą, z któ rej
ko rzy stać mo gą wszy scy: od pry wat -
ne go przed się bior cy po stu den tów
i pra cow ni ków na u ko wych róż nych
uczel ni. Wśród no wo czes nych urzą -
dzeń, ja kie zna leźć moż na w la bo ra to -

rium In sty tu tu In ży nie rii Ma te ria ło -
wej PP na Pio tro wie, jest np. dyf rak to -
metr ren tge now ski. To urzą dze nie, któ -
re umoż li wia ana li zę struk tu ral ną ma -
te ria łów za rów no ja ko ścio wą, dzię ki
któ rej moż na okre ślić ro dza je faz wy -
stę pu ją cych w ma te ria le, jak i ilo ścio -
wą, dzię ki któ rej moż na okre ślić udział
pro cen to wy po szcze gól nych faz.

Brzmi nie zwy kle skom pli ko wa nie,
ale w prak ty ce cho dzi o to, że np.
w przy pad ku sta li dyf rak to metr usta -
li, dla cze go ten ma te riał nisz cze je,
spraw dzi, czy jest do brze ze spa wa ny,
ja ką ma bu do wę fa zo wą i kry sta licz -
ną. – Przy kła do wo dyf rak to metr przy -

dał się pod czas tzw. afe ry sol nej, kie -
dy ba da no, co tak na praw dę w skład
tej so li wcho dzi ło – mó wi mgr An drzej
Mi kla szew ski.

Dyf rak to metr po trze bu je włas ne -
go po miesz cze nia, bo wy twa rza szko -
dli we dla or ga niz mu czło wie ka pro -
mie nio wa nie jo ni zu ją ce. Na biur ku
stoi kom pu ter, za po mo cą któ re go in -
ży nie ro wie ste ru ją urzą dze niem, w ką -
cie – chłod ni ca. Lam pę ren tge now ską
trze ba chło dzić, bo aż 99 proc. wy twa -
rza nej przez nią ener gii za mie nia się
w ciep ło, a tyl ko 1 proc. w pro mie nio -
wa nie ren tge now skie. Ma te ria ły mo -
że my ba dać w po sta ci sprosz ko wa nej

al bo li tej, czy li np. 5-mi li me tro we ka -
wał ki prę ta lub bla chy.

Naj droż szym ele men tem eks plo -
a ta cyj nym dyf rak to me tru jest właś -
nie lam pa ren tge now ska. Kosz tu je ok.
20-30 tys. zł i mniej wię cej co 2 la ta trze -
ba ją wy mie niać.

Na no wą apa ra tu rę ba da cze wy da -
li w su mie 1,2 mln zł. Po za „Em py re a -
nem” (tak na zy wa się ku pio ny m.in. za
uni j ną do ta cję dyf rak to metr) ku pi li tak -
że ana li za tor sor pcji i de sor pcji ga zów.
– To już du żo bar dziej spe cja li stycz ne
urzą dze nie – za zna cza Ma rek No wak,
za stęp ca dy rek to ra in sty tu tu. – Dzię ki
nie mu ba da my, ile wo do ru jest w sta -

nie po chło nąć da ne cia ło sta łe i ile te go
wo do ru od da. To waż ne przy pra cach
nad al ter na tyw ny mi źró dła mi ener gii.

Aż dwu krot nie z dzia ła nia 1.4
(Wspar cie przed sięw zięć po wią za nych
z Re gio nal ną Stra te gią In no wa cji) w ra -
mach WRPO do fi nan so wa nie uzy ska -
ła po znań ska fir ma ITA. Dzię ki po nad
600 tys. zł z Bruk se li ITA wy bu do wa -
ła „La bo ra to rium pre cy zyj nych ana -
liz ge o me trycz nych i ma te ria ło wych”
oraz za ku pi ła no wo czes ną apa ra tu rę
po mia ro wą. Ca ła in we sty cja kosz to -
wa ła po nad 1,5 mln zł i dzię ki niej
przed się bior stwo wpro wa dzi ło do swej
ofer ty no we usłu gi. – To np. po mia ry
op tycz ne ge o me trii de ta li, ba da nia wy -
trzy ma ło ści ma te ria łów, ba da nia twar -
do ści ma te ria łów, ba da nia mo men tu
ob ro to we go, ba da nia skła du che micz -
ne go ma te ria łów i po włok, ba da nia
gru bo ści po włok me to dą flu o re scen -
cji ren tge now skiej – wy li cza Do ro ta
Wa wrzyń ska, kie row nik mar ke tin gu
w fir mie ITA. 

Dru gą do ta cję (140 tys. zł) ITA prze -
zna czy ła z ko lei na za kup mo bil ne go
ska ne ra 3D. Dzię ki nie mu moż li we jest
m.in. ska no wa nie po wierz chni i przed -
mio tów trud no do stęp nych, mo bil ne
ska no wa nie obiek tów prze my sło wych
(i to za rów no przy sła bym, jak i bar -
dzo sil nym oświet le niu) oraz mie rze -
nie miejsc nie do stęp nych za po mo cą
kla sycz nej op ty ki dzię ki za sto so wa -
niu czuj ni ka do ty ko we go. – Na szy mi
klien ta mi są głów nie in ne fir my, któ -
re dzię ki nam nie mu szą wy da wać pie -
nię dzy na dro gie i skom pli ko wa ne
urzą dze nia. Na ich zle ce nia ska nu je -
my prak tycz nie wszyst ko: od mo de li
sa mo cho dów po skrzy dło sa mo lo tu.
Po tem na kom pu te ro wym ekra nie lą -
du je rzut ska no wa ne go przed mio tu,
gdzie moż na go oglą dać na zbli że niach,
pod róż nym ką tem – tłu ma czy Wa -
wrzyń ska.�

In no wa cje po po znań sku. Z do ta cją
Po znań skie przed się bior stwa z uni j nym wspar ciem bu du ją i wy po sa ża ją no wo czes ne la bo ra to ria. Dzię ki za a wan so wa nej
apa ra tu rze lo kal ne fir my mo gą z po wo dze niem kon ku ro wać póź niej na ryn ku świa to wym. Swo je miej sce pró bu ją tam też
zna leźć na u kow cy z Po li tech ni ki Po znań skiej

Eric De Geyter, Belg,
który od 2006 r.
sprzedaje belgijskie
piwo w Polsce, bez
wahania skorzystał
z funduszu JEREMIE.
Kupił działkę, na której
zbuduje nową siedzibę
swojej firmy

Sto i sko fir my Bel gium’s Best na tar gach Po la gra Fo od

-

Za ku pio ny przez po li tech ni kę dyf rak to metr usta la np., dla cze go da ny ma te riał nisz cze je
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