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WFR pomaga
mikro, małym
i średnim
firmom
podbijać świat

– Obecnie w trakcie rozpatrywania mamy wnioski o wartości kilkudziesięciu milionów złotych –
mówi Hubert Zobel. Warto też wspomnieć o naszym
udziale w finansowaniu budowy Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka. Zarządzane przez nas
środki współfinansują tą inwestycję w kwocie blisko 40 mln zł.
Jak podkreśla prezes WFR, bieżąca oferta produktów finansowych to jedynie początek. W planach jest
wprowadzenie kolejnych. – Przygotowujemy obecnie Pożyczkę Lokalną – mówi Zobel. – Chcemy, aby
przy jej udzielaniu były premiowane przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy zwiększenie zatrudnienia. W przyszłym roku planujemy uruchomienie pożyczki obrotowej i hipotecznej.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju ma dziś do dyspozycji blisko 900 milionów złotych. Wykorzystuje je
m.in. udzielając pożyczek firmom z sektora MŚP, Ale
to niejedyny rodzaj działalności WFR.
– Wielkopolski Fundusz Rozwoju to jeden z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych instrumentów wsparcia małych i średnich firm w Wielkopolsce, którym dysponuje samorząd województwa – twierdzi Hubert Zobel, prezes zarządu WFR. –
Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w postaci nisko
oprocentowanych pożyczek. W przyszłości będą też
poręczenia i inne zwrotne formy wsparcia.
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Hubert Zobel, prezes zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest najmłodszą
spółką, której jedynym właścicielem jest samorząd
województwa wielkopolskiego. Spółka rozpoczęła
operacyjną działalność w ubiegłym roku. Pieniądze,
którymi dysponuje, pochodzą z perspektywy finansowej 2007-2013, zasiliły pierwotnie Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny (WRPO) z przeznaczeniem na zwrotne instrumenty pomocy JEREMIE
i JESSICA. Były one dedykowane głównie realizacji
przedsięwzięć
inwestycyjnych
oraz
rewitalizacyjnych.
– Gdy WRPO 2007-2013 zakończył się, środki te
pozostały w dyspozycji samorządu województwa.
Zapadła decyzja o powołaniu WFR jako podmiotu
zarządzającego nimi – wyjaśnia Hubert Zobel. – Jeśli
chodzi o dostęp małych i średnich firm do kapitału,
nie konkurujemy z możliwościami, które stwarza instrument JEREMIE II. Wypełniamy jedynie pewną
lukę, jeśli chodzi o możliwości finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw.
Obecnie WFR oferuje trzy produkty finansowe.
Są to Pożyczka Ekspansja, Pożyczka Regionalna oraz
Linia Finansowa. Zainteresowanie nimi jest coraz
większe.
– Pożyczka Ekspansja przeznaczona jest dla MŚP,
które planują ekspansję zagraniczną, chcą rozwinąć
swoją działalność na zagranicznych rynkach, na których już działają czy wejść na nowe – informuje
Hubert Zobel. – Wśród jej licznych zalet można wymienić chociażby atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do oferty bankowej oprocentowanie, długi

okres spłaty, sięgający nawet 15 lat, długą, bo nawet
dwuletnią karencję wspłacie kapitału, czy możliwość
finansowania inwestycji w kwocie brutto. Pożyczka
może wynieść od 500 tys. zł do 10 mln zł. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 10 proc.
Kolejny produkt w portfolio WFR to Pożyczka Regionalna.
– Wychodzi ona naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy chcą wejść na bardzo trudny rynek zamówień publicznych – mówi prezes WFR. – By wystartować w przetargu, trzeba mieć kapitał. Dysponuje nim określona, niezbyt wielka liczba firm. To sprawia, że ceny idą w górę, a tym samym wszystkie inwestycje publiczne kosztują więcej. Nasze pożyczki dają szansę na start w przetargach także mniejszym lokalnym przedsiębiorstwom. Ich wejście
na rynek inwestycji publicznych zwiększy konkurencję, co powinno doprowadzić do spadku kosztów publicznych przedsięwzięć – podkreśla Zobel.
Pożyczka Regionalna może sięgać nawet 20 mln zł,
a maksymalny czas jej spłacania to nawet 20 lat. Pożyczką Regionalną można sfinansować 100 proc.
sumy potrzebnej do startu w przetargu, a dopuszczalnym zabezpieczeniem jest majątek publiczny.
Linia Finansowa z kolei to produkt dedykowany pośrednikom finansowym. Ma on zapewnić wkład
własny do instrumentów finansowych służących
rozwojowi MŚP. Mowa tu o instrumentach zwrotnych takich jak JEREMIE II. Beneficjentami Linii Finansowej mogą być zarówno już korzystające z instrumentów zwrotnych fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe, jak i te podmioty, które dopiero ubiegają się o nie. – Szybsza absorpcja funduszy unijnych
to bardziej dynamiczny rozwój wielkopolskich
przedsiębiorstw. Wszystko to dzięki szerszemu dostępowi do kapitału – mówi prezes Zobel. O tym, że
oferta WFR trafiła w zapotrzebowanie, najlepiej
świadczy zainteresowanie pożyczkami.
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Kapitał na rozwój

Nie tylko pieniądze

Wielkopolski Fundusz Rozwoju nie ogranicza
się jedynie do ułatwiania małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kapitału. Jest też organizatorem wizyt gospodarczych w krajach, które mogłyby okazać się potencjalnymi rynkami zbytu dla
produktów czy usług wielkopolskich firm. WFR dokonuje analiz zagranicznych rynków, chociażby poprzez inicjowanie spotkań B2B i podobnych.
– Można powiedzieć, że otwieramy przedsiębiorcom drzwi do eksportu – mówi Hubert Zobel. –
Współpracujemy z wieloma podmiotami, takimi jak
KUKE, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska
Izba Eksporterów, Importerów i Kooperacji czy MSZ.
Z doświadczenia wiemy, że najtrudniej na nowym
rynku się przebić, a jako instytucja publiczna mamy
o wiele większe możliwości niż indywidualny przedsiębiorca.
WFR organizuje także spotkania z praktykami
w formule „doing business” czy ogólnopolskie konferencje ekspansji zagranicznej. – Ostatnie z tego typu spotkań dotyczyło krajów Półwyspu Arabskiego
– informuje prezes WFR. – Rozmawialiśmy o rynkach Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Kuwejtu. Są one
dla przedsiębiorców z Wielkopolski bardzo atrakcyjne, niezależnie od branży, którą reprezentują.
W perspektywie kilku miesięcy WFR planuje
uruchomić też platformę proeksportową, która pełnić będzie rolę koordynującą wobec rozproszonej
obecnie oferty skierowanej do przedsiębiorców.
WFR ma także na koncie wydanie publikacji dotyczącej etykiety biznesu w kontaktach międzynarodowych, dostępnej już na stronie www spółki.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju
to spółka, w której 100 proc. udziałów ma
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Na stronie internetowej WFR
(www.wfr.org.pl) można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące produktów
finansowych oferowanych przez Fundusz,
a także poradniki dla przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną oraz publikacje typu desk research dotyczące rynków Azji, Afryki czy Ameryki Południowej

