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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PROWADZENIE PROJEKTU

 Inicjatywa JES- 
SICA stanowi przykład dotacji zwrot-
nych, które będą podstawą dofinan- 
sowania w latach 2014–2020, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sektora 
przedsiębiorców. 

Korzystna pożyczka 

Dofinansowanie w tym przypadku 
polega przede wszystkim na prefe-
rencyjnie oprocentowanej pożyczce. 
Ponadto należy wskazać, że banki nie  
pobierają opłat i prowizji, a czas spłaty 

kredytu został określony w większości 
województw na okres 15 lat (maksy-
malny okres w jednym z województw  
to nawet 20 lat). Możliwa jest karen-
cja w spłacie kapitału pożyczki do  
jednego roku po rzeczowym zakoń-
czeniu realizacji projektu, nie dłu-
żej jednak niż do 31 grudnia 2015 r.  
Maksymalna wysokość pożyczki nie  
może przekroczyć 75% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych związa-
nych z realizacją projektu. Wartość  
udzielonej dotacji jest więc oparta 
naróżnicy pomiędzy kredytem czysto 

komercyjnym a środkami pożyczko-
wymi niskooprocentowanymi. 

Odpowiednie branże 

Inicjatywa JESSSICA to szansa na 
realizację projektów typowo komer-
cyjnych, ale jednak zawierających 
aspekt społeczny. Duże zaintereso-
wanie tym instrumentem finanso-
wania przejawia przede wszystkim 
branża deweloperska, budowlana, tury-
styczna oraz sportowo-rekreacyjna. 
Ponadto jednym z głównych założeń 
Inicjatywy JESSICA jest wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych 
poprzez realizację tzw. projektów 
hybrydowych.
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 Programy ope-
racyjne w kończącej się perspektywie 
2007–2013 nie przewidywały dofi-
nansowania na poszerzenie dzia-
łalności firmy tylko poprzez zakup 
sprzętu i odstępowanie ich innym 
podmiotom. Natomiast poszerzenie 
działalności gospodarczej poprzez 
zakup sprzętu budowlanego i świad-
czenie usług z pomocą tychże sprzę-
tów, zatrudnienie dodatkowej osoby 
do ich obsługi i w ten sposób posta-
wienie na rozwój firmy – jak najbar-

P Y T A N I E

Szukając informacji na temat funduszy europejskich, jakie nasza jednostka 

chciała pozyskać, przypadkiem natknęłam się na ciekawe informacje 

dotyczące inicjatywy JESSICA. Na czym polega ten mechanizm? W jakich 

dziedzinach najbardziej opłaca się z niego skorzystać? 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City 

Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na 

obszarach miejskich) jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego. Finansowanie inwestycji w obszarze rewitalizacji 

i spójnego rozwoju miast odbywa się w formie instrumentów zwrotnych. 

Dzięki temu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie 

wykorzystane. Na finansowanie inwestycji na terenach miejskich  

w okresie 2007-2013 właśnie w ten sposób zdecydowały się województwa:  

wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie i mazowieckie. 

P Y T A N I E 

Prowadzę firmę w zakresie wypożyczania sprzętu budowlanego. Działam  

na rynku już około 20 lat. Aktualnie jestem od kilku lat na emeryturze.  

Czy mogę ubiegać się o dotację ze środków unijnych na poszerzenie mojej 

działalności gospodarczej, a konkretnie na dokupienie maszyn i urządzeń, 

aby poszerzyć asortyment wypożyczanego przeze mnie sprzętu?

Istnieją jeszcze aktualnie funkcjonujące mechanizmy finansowe,  

jak inicjatywa Jeremie, które mogłyby pomóc w sfinansowaniu takiego  

przedsięwzięcia. 
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