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Źródła finansowania

łającej w sektorze usług lub handlu.
Średnie wartości pożyczek udziela-
nych w ramach inicjatywy JEREMIE 
są nieco wyższe. Finansowane pro-
jekty dotyczyły przedsięwzięć naj-
częściej związanych z działalnością 
usługową i handlem – na ogół uzu-
pełnienia zapasów czy niewielkich in-
westycji w majątek trwały. Potrzeby 
przedsiębiorców były w tym przypad-
ku bardziej związane z utrzymaniem 
bieżącej skali działania lub moderni-
zacją zasobów niż posunięciami stra-
tegicznymi – zmianą segmentu lub 
innej branży.

Fundusze poręczeniowe
Głównymi beneficjentami poręczeń 
są mikrofirmy, a finansowanie porę-
czanych projektów pochodzi w zdecy-
dowanej większości z sektora banko-

wego. Skala finansowanych projektów 
jest znacznie większa niż w przypad-
ku klientów funduszy pożyczkowych. 
Struktura udzielanych poręczeń wska-
zuje jednak, że dominują poręczenia 
o wartości do 100 tys. Z kolei w JERE-
MIE średnia wartość kredytu objęte-
go poręczeniem wyniosła 122,5 tys. zł 
(dane na koniec 2012 roku). Mimo 
większej skali projektów poręcze-
niobiorcy także przeznaczają otrzy-
mane środki na działania związane 
z powiększaniem lub refinansowa-
niem kapitału obrotowego.

Kredyty technologiczne
Zupełnie odmiennie wygląda profil 
przedsiębiorców i projektów finanso-
wanych w ramach kredytu technolo-
gicznego. W tym przypadku kluczowy-
mi beneficjentami tego instrumentu 

zwrotnego byli średni i mali przed-
siębiorcy, na których przypadało od-
powiednio 60% i 31,2% podpisanych 
umów kredytowych. Projekty reali-
zowane w ramach kredytu technolo-
gicznego były też znacznie większe 
niż te realizowane wśród klientów 
funduszy pożyczkowych i poręczenio-
wych. W tym przypadku średnia war-
tość projektu wyniosła 4,86 mln zł.

Podstawa prawna:
• Umowa partnerstwa zatwierdzona przez 

Komisję europejską 23 maja 2014 roku.
• Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie  
finansowej 2014–2020 (dz.U. z 2014 r. 
poz. 1146).

Magdalena Krasuska
specjalista z zakresu funduszy UE

w y j a ś n i e n i e  KM zbiera się 
w zależności od potrzeb, ale nie rza-
dziej niż raz na pół roku.

Członkowie KM
W skład komitetów wchodzą przed-
stawiciele instytucji zarządzającej, 
Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju, ministerstw odpowiedzial-
nych z zakres działań realizowanych 
w ramach programu, ministerstwa 
finansów, instytucji koordynującej 
proces lizboński w Polsce, instytucji 
certyfikującej, samorządów teryto-
rialnych, partnerów społeczno-go-
spodarczych, instytucji ds. koordy-

nacji strategicznej, Prezesa Rady 
Ministrów.

Podstawowe działania
Do głównych zadań KM należą przede 
wszystkim:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie kry-

teriów wyboru projektów w ramach 
programu operacyjnego oraz za-
twierdzanie ewentualnych zmian 
tych kryteriów.

2. Okresowe badanie postępu w za-
kresie osiągania celów programu, 
na podstawie dokumentów przed-
kładanych przez instytucję zarzą-
dzającą.

3. Analizowanie rezultatów realizacji 
programu oraz wyników oceny re-
alizacji programu.

4. Analizowanie i zatwierdzanie spra-
wozdań rocznych i sprawozdania 
końcowego z wdrażania programu.

5. Zapoznawanie się z rocznymi ra-
portami z kontroli programu oraz 
z komentarzami Komisji Europej-
skiej do tych raportów.

6. Przedkładanie instytucji zarządzają-
cej propozycji zmian lub analiz pro-
gramu operacyjnego ułatwiających 
realizację celów funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności.

7. Analizowanie i zatwierdzanie wszel-
kich propozycji zmian treści decy-
zji komisji w sprawie wkładu fun-
duszy.

Podstawa prawna:
• wytyczne nr 3 ministra infrastruktury 

i rozwoju dotyczące komitetów monito-
rujących z 16 września 2014 r.

Małgorzata nejfeld
dyrektor zarządzający
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P y t a N i e 

Czy to prawda, że komitety monitorujące mają wpływ na kryteria wyboru 
projektów? Jaki jest zakres ich działalności? Czy występują przy wszystkich 
programach?

O d p O w i e d ź 

Komitety monitorujące (KM) są powoływane przez ministra infrastruktury 
i rozwoju (MIR) dla każdego programu operacyjnego. Pracom komitetu 
przewodniczy przedstawiciel MIR.

Kryteria wyboru projektów współfinansowanych 
z funduszy europejskich mogą zostać zmienione
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