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STRATEGIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wzrost gospodarczy
Wielkopolski bazujący
na wiedzy jej mieszkańców

Rozwój społeczny Wielkopolski
oparty na zasobach materialnych
i niematerialnych regionu

Rozwój infrastruktury
z poszanowaniem środowiska
przyrodniczego Wielkopolski

Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
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WIZJA WIELKOPOLSKI
w 2030 roku
Wielkopolska przodująca
w kraju i licząca się w Europie
Wielkopolska silna nowoczesną
gospodarką oraz wiedzą
swoich mieszkańców

Wielkopolska otwarta
na nowe idee i ludzi

Wielkopolska świadoma
dziedzictwa cywilizacyjnego

Wielkopolska zapewniająca
dobry poziom życia
mieszkańcom
Wielkopolska świadoma
dziedzictwa przyrodniczego

Wielkopolska zrównoważona
i spójna terytorialnie

2030 ROK

CELE STRATEGICZNE
do 2030 roku

SŁOWO OD MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
Szanowni Państwo,
Wielkopolska w yróżnia się na tle kraju w ysokim poziomem
przedsiębiorczości, o czym świadczy duża i systematycznie wzrastająca liczba
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na jej obszarze. Mimo relatywnie
szybkiego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, nadal
istnieje duży obszar do podejmowania aktywności dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.
Spółka ze 100 proc. udziałem Samorządu Województwa Wielkopolskiego od lat zapewnia
w długiej perspektywie czasowej funkcjonowanie trwałego, zwrotnego mechanizmu finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych, również po wyczerpaniu środków unijnych. Naszą niezmienną misją
jest umacnianie krajowej oraz europejskiej pozycji Wielkopolski, rozwijanie jej potencjału społecznego
i gospodarczego, podnoszenie poziomu życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko przyrodnicze
i dziedzictwo kulturowe regionu dla dobra jego obecnych i przyszłych pokoleń. Wszystko w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju. Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest dla nas jednym z istotnych narzędzi
do realizacji tych celów. Poprzez identyfikację, eliminowanie negatywnych czynników oraz barier,
wpływających na rozwój przedsiębiorczości w różnych obszarach, a także wspieranie strategicznych
branż gospodarki, Wielkopolski Fundusz Rozwoju stał się częścią szerokiego, komplementarnego
planu, jakim jest Strategia Województwa Wielkopolskiego 2030. To ona stanowi punkt odniesienia dla
wszystkich działań prorozwojowych regionu.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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O WFR

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu
Woj ewó d z t w a W i e lko p o lsk i e g o, d z ia ł ając ą n a r z e c z roz woju re gi o nu i w sp arcia
finansowego MŚP. Realizujemy zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi w szczególności z inicjatyw JEREMIE
2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działamy wyłącznie na terenie Wielkopolski
i oferujemy instrument y inż ynierii f inansowej w postaci poż yc zek oraz poręc zeń.
Działamy bezpośrednio oraz przy udziale pośredników.
W ramach naszych działań mieszczą się trzy obszary wsparcia:
- rozwój MŚP,
- rozwój obszarów miejskich,
- projekty z zakresu efektywności energetycznej.
Struk turę właścicielską Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworz y jedyny
Wspólnik – Województwo Wielkopolskie, posiadające wszystkie udziały w Spółce.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju
Korzystne wsparcie, kompetentni doradcy
6

ZARZĄD WFR

Prezes Zarządu

Wojciech Marcinkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Kierzek-Koperska

RADA NADZORCZA:

Wojciech Kulak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Baumgart – Członek Rady Nadzorczej
Mirosława Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Zawieja – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Sobieski � Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Województwo Wielkopolskie
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PRODUKTY WFR
PRODUKTY OFEROWANE
BEZPOŚREDNIO

PRODUKTY OFEROWANE
PRZEZ POŚREDNIKÓW

Poręczenie
Interwencyjne
COVID-19

Linia
Finansowa II
Pożyczka
Obrotowa
Pożyczka
Ekspansja
Pożyczka
Hipoteczna
Pożyczka
Regionalna
Pożyczka
EKOenergetyczna
Pożyczka Dokończ
i Spłać Inwestycję
Miejską

Pożyczka
Płynnościowa
Pożyczka
Miejska
Poręczenie
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE BEZPOŚREDNIO

LINIA FINANSOWA II
Co oferujemy?
Instrument finansowy o wartości do 50 mln PLN, nabór ciągły.
Jakim podmiotom?
Podmiotom publicznym lub prywatnym, udzielającym wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa
wielkopolskiego za pomocą instrumentów finansowych w ramach systemu realizacji Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 (MŚP rozumie się jako Ostatecznych Odbiorców).
Co można sfinansować?
Linia finansowa II na zapewnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego (PF) do instrumentów finansowych
oferowanych Ostatecznym Odbiorcom, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
finansowej PF.

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI BEZ POŚREDNIKÓW?

Skontaktuj
się z działem
Obsługi Klienta
WFR

KROK

1

Złóż w naszym
biurze wniosek
o pożyczkę

KROK

2

Podpisz
umowę
pożyczki
i realizuj swój
projekt!

KROK

3
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE BEZPOŚREDNIO

POŻYCZKA EKSPANSJA
Co oferujemy?
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym lub inwestycyjno-obrotowym.
Jakim podmiotom?
Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), działający w województwie wielkopolskim, identyfikujący
lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.
W jakim celu?
Uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw – przyszł ych
lub obecnych eksporterów.

Co można sfinansować?
•

Budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej. Zakup lub dzierżawę
nieruchomości.

•

Zakup lub modernizację linii produkcyjnej. Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia.

•

Stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług.

•

Zakup środków transportu. Zakup surowców, materiałów i towarów. Bieżące koszty funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

•

Informatyzację przedsiębiorstwa. Inwestycje w kapitał ludzki.

•

Współpracę z pośrednikami handlowymi. Promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą.

•

Zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

•

Research potencjalnych rynków zbytu. Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym.
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WARUNKI POŻYCZKI
EKSPANSJA

Kwota pożyczki:
od 500 000 do 10 000 000 PLN
Okres spłaty: do 15 lat
Oprocentowanie: stałe
Udział własny: od 10%
Prowizje i opłaty za udzielenie
oraz administrowanie pożyczką: brak
Rodzaj finansowania: finansowanie brutto
Termin naboru: nabór ciągły

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI BEZ POŚREDNIKÓW?

Skontaktuj
się z działem
Obsługi Klienta
WFR

KROK

1

Złóż w naszym
biurze wniosek
o pożyczkę

KROK

2

Podpisz
umowę
pożyczki
i realizuj swój
projekt!

KROK

3
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE BEZPOŚREDNIO

POŻYCZKA REGIONALNA
Co oferujemy?
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjno-obrotowym.
Jakim podmiotom?
Przedsiębiorcom z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia
publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego.
W jakim celu?
Uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na
obszarze województwa wielkopolskiego.
Co można sfinansować?
•

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

•

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego.

•

Projekty budowlane.

•

Projekty usługowe.

•

Koszty bieżące m.in. materiały budowlane, wynagrodzenia, usługi nadzoru, usługi podwykonawstwa.

•

Środki trwałe m.in. sprzęt i narzędzia.
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WARUNKI POŻYCZKI
REGIONALNEJ

Kwota pożyczki: od 500 000 do 20 000 000 PLN
Okres spłaty: do 20 lat
Oprocentowanie: stałe
Udział własny: brak
Prowizje i opłaty za udzielenie
oraz administrowanie pożyczką: brak
Rodzaj finansowania: finansowanie brutto
Termin naboru: nabór ciągły

KORZYŚCI
Korzyści dla przedsiębiorców

Korzyści dla podmiotów publicznych

• uzyskanie taniego kapitału
• uzyskanie potencjału finansowego umożliwiającego
udział w przetargu
• uzyskanie potencjału finansowego
do realizacji zamówienia
• długi i elastyczny okres spłaty (w zależności
od warunków zamówienia)
• poprawa płynności finansowej

• mniejsze zaliczki dla wykonawcy
podczas realizacji zamówień publicznych
• rozłożenie płatności za wykonanie
zamówienia na większą liczbę etapów
lub dłuższy okres
• więcej wykonawców startujących w przetargu
• doradztwo naszego zespołu oraz współpracujących
z nami ekspertów

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI BEZ POŚREDNIKÓW?

Skontaktuj
się z działem
Obsługi Klienta
WFR

KROK

1

Złóż w naszym
biurze wniosek
o pożyczkę

KROK

2

Podpisz
umowę
pożyczki
i realizuj swój
projekt!

KROK

3
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE BEZPOŚREDNIO

POŻYCZKA DOKOŃCZ I SPŁAĆ INWESTYCJĘ MIEJSKĄ
Co oferujemy?
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym.
Jakim podmiotom?
Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach
WRPO 2014+*.
*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w §2 ust. 2 Regulaminu
Pożyczki Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską.

W jakim celu?
Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego
ze środków WRPO 2014+.

Co można sfinansować?
Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na terenie województwa wielkopolskiego oddziaływujące na
obszary miejskie lub przyczyniające się do ich rozwoju.
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WARUNKI POŻYCZKI
DOKOŃCZ I SPŁAĆ
INWESTYCJĘ MIEJSKĄ

Kwota pożyczki: do 2 000 000 PLN**
Okres spłaty: określany indywidualnie
Oprocentowanie: stałe
Udział własny: nie jest wymagany
Prowizje i opłaty za udzielenie
oraz administrowanie pożyczką: brak
Rodzaj finansowania: finansowanie brutto
Termin naboru: nabór ciągły

**z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową
o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI BEZ POŚREDNIKÓW?

Skontaktuj
się z działem
Obsługi Klienta
WFR

KROK

1

Złóż w naszym
biurze wniosek
o pożyczkę

KROK

2

Podpisz
umowę
pożyczki
i realizuj swój
projekt!

KROK

3
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE BEZPOŚREDNIO

POŻYCZKA MIEJSKA
Co oferujemy?
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym lub inwestycyjno-obrotowym.

Jakim podmiotom?
Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu
rozwoju obszarów miejskich*.
*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki
Miejskiej.

W jakim celu?
Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów
miejskich.
Co można sfinansować?
Realizowane na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia (w szczególności z zakresu rewitalizacji)
pozytywnie oddziałujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju mające
na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej
oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu.
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WARUNKI POŻYCZKI
MIEJSKIEJ

Kwota pożyczki:
od 200 000 PLN do 20 000 000 PLN
Okres spłaty: od 2 do 20 lat w zależności
od celu finansowania
Oprocentowanie: od 0,5%
Udział własny: od 0% do 5% w zależności od celu
finansowania
Prowizje i opłaty za udzielenie
oraz administrowanie pożyczką: brak
Rodzaj finansowania: finansowanie brutto
Termin naboru: nabór ciągły

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI BEZ POŚREDNIKÓW?

Skontaktuj
się z działem
Obsługi Klienta
WFR

KROK

1

Złóż w naszym
biurze wniosek
o pożyczkę

KROK

2

Podpisz
umowę
pożyczki
i realizuj swój
projekt!

KROK

3
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19
Produkt finansowy stanowiący wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP
z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:
1. inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy),

PODSTAWOWE PARAMETRY
PRODUKTU

2. obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad
i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).
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Maksymalna wartość poręczenia: 1 000 000 PLN
Poziom poręczenia: maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń
kontraktowych (gdzie maksymalnie 100%)
Okres obowiązywania poręczenia:
• maksymalnie 63 miesiące – dla transakcji o charakterze obrotowym
• maksymalnie 87 miesięcy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym
Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe
Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez
Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia
stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

POŚREDNICY FINANSOWI

Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego SA
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

POŻYCZKA OBROTOWA
Produkt finansowy o charakterze obrotowym stanowiący wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw z obszaru
województwa wielkopolskiego.

WARUNKI UDZIELANIA
POŻYCZKI

Przeznaczenie:
Finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą,
w tym podatku od towarów i usług.

20

Maksymalna kwota pożyczki: do 400 000 PLN
Wkład własny: brak
Okres spłaty: do 60 miesięcy (5 lat)
Karencja w spłacie kapitału: do 9 miesięcy
Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
Opłaty i prowizje: brak
Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez
Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia
stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

POŚREDNICY FINANSOWI
Instytucje udzielające pożyczek w ramach produktu
finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum
Przedsiębiorczości

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

POŻYCZKA HIPOTECZNA
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP
z obszaru województwa wielkopolskiego.
Przeznaczenie:
Zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną
działalnością.

WARUNKI UDZIELANIA
POŻYCZKI

Maksymalna kwota pożyczki: 1 000 000 PLN
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Wkład własny: min. 10% wartości nieruchomości
Okres spłaty: do 132 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
Oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
Prowizja: równowartość do 2% pożyczki
Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez
Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia
stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
oraz hipoteka ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku
nieruchomości zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia
tej nieruchomości oraz wyposażenia

POŚREDNICY FINANSOWI
Instytucje udzielające pożyczek w ramach produktu
finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego
“AGROREG” S.A.
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

POŻYCZKA EKOENERGETYCZNA
Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP
z obszaru województwa wielkopolskiego.
Przeznaczenie:
Realizacja inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE,
mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.

WARUNKI UDZIELANIA
POŻYCZKI

Maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN
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Okres spłaty: do 132 miesięcy (11 lat)
Karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy
Oprocentowanie: stałe
Opłaty i prowizje: brak
Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez
Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej
dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

POŚREDNICY FINANSOWI
Instytucje udzielające pożyczek w ramach produktu
finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Koninie
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
Produkt finansowy stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę, oddział
lub stałe bądź dodatkowe miejsce w ykony wania działalności gospodarczej na terenie województwa
wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek
obrotów/przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeznaczenie:
Finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Poż yczka udzielana jest na f inansowanie w ydatków, w t ym zobowiązań
wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1.03.2020 r.

WARUNKI UDZIELANIA
POŻYCZKI

Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 PLN
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Wypłaty: w transzach
Okres spłaty: do 72 miesięcy (6 lat)
Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
Wakacje w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy
Oprocentowanie: już od 0%
Opłaty i prowizje: brak
Zabezpieczenie: do 100 000 PLN weksel własny in blanco, powyżej 100 000 PLN
weksel własny in blanco + dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez Pośrednika
Finansowego

POŚREDNICY FINANSOWI
Instytucje udzielające pożyczek w ramach produktu
finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Koninie

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
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PRODUKTY WFR
OFEROWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

PORĘCZENIE
Produkt finansowy stanowiący bezpośrednie wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora
MŚP, posiadających siedzibę lub oddział i stale prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa
wielkopolskiego. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:
1. inwestycyjnym (kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja bankowa,
należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego),
2. obrotowym (kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego).

PODSTAWOWE
PARAMETRY
PRODUKTU

Maksymalna wartość poręczenia: 1 000 000 PLN
Poziom poręczenia: maksymalnie 80% kwoty Transakcji za wyjątkiem Poręczeń
wadialnych (gdzie maksymalnie 100% kapitału zobowiązania)
Okres obowiązywania poręczenia:
• maksymalnie 63 miesiące – dla transakcji o charakterze obrotowym
• maksymalnie 87 miesięcy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym
Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe
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POŚREDNICY FINANSOWI
Instytucje udzielające poręczenia w ramach produktu
finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego SA

Poznański Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.

Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe w składzie - Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego SA, Finansowanie i Doradztwo sp. z o.o.
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POŚREDNICY FINANSOWI
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WARP

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. działa od 2003 r. Udziałowcami Spółki są
Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gmina Piła. Powołanie Spółki miało na celu stworzenie
podmiotu, który mógłby, dzięki zaangażowaniu ekspertów z zakresu pozyskiwania i rozliczania
środków unijnych, doradztwa oraz edukacji biznesowej, świadczyć pomoc: mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom z regionu Wielkopolski.
Na przestrzeni 18 lat działalności WARP udzieliła wsparcia około 10 000 przedsiębiorcom, przeznaczając na ten cel
prawie 2,4 miliarda złotych. Jesteśmy przekonani, że kwoty te realnie wpłynęły na rozwój wielkopolskiej gospodarki.
Od 2018 r. środki finansowe pochodzące z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju stanowią uzupełnienie wkładu
własnego naszej Spółki do Instrumentów Finansowych z przeznaczeniem na rzecz rozwoju MŚP z województwa
wielkopolskiego w ramach realizacji WRPO (na lata 2014 – 2020).
Posiadane doświadczenie operacyjne oraz zaufanie spowodowały, że WARP Sp. z o.o. została wyłoniona przez
WFR sp. z o.o. jako jedna z instytucji wdrażających Pożyczkę Płynnościową, dzięki której w okresie pandemii COVID-19
mogliśmy wesprzeć najbardziej potrzebującą grupę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kwotą niemalże
130 mln zł.
Specjalnością WARP jest również finansowanie doradztwa oraz szkoleń osób podnoszących konkurencyjność
gospodarki poprzez produkty i usługi odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby osób przedsiębiorczych.
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FRIP

Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego SA
Odkąd Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął swoją działalność, korzystamy z programów, jakie dla nas
przygotował. Wśród nich są dwie umowy reporęczeń – jedna zawarta z FRIPWW S.A., a druga z jego konsorcjum,
Fido sp. z o.o., o całkowitej war tości 17,5 mln zł. Dzięki takiemu wsparciu ze strony WFR, przedsiębiorc y
z Wielkopolski skorzystają z łącznej kwoty regwarancji udzielanych przez FRIPWW i FIDO w wysokości około
126 mln zł.
Ponadto w związku z pandemią COVID-19, WFR przygotował specjalne poręczenie w wysokości 30 mln zł dla
przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii. Tym sposobem przedsiębiorcy uzyskają około
100 mln zł wsparcia od FRIPWW w postaci poręczeń.
Nie sposób pominąć roli UMWW, który jako podmiot dominujący w spółkach FRIPWW i WFR koordynuje działania
skierowane do MŚP poprzez wsparcie branż i sektorów gospodarki Wielkopolski. W związku z nową perspektywą
finansową 2021-2027, na najbliższe lata przygotowywane są nowe programy wsparcia MŚP m.in. poprzez dotacje
i instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki i poręczenia.
FRIPWW i WFR biorą wspólnie czynny udział w konsultacjach i pracach nad nową perspektywą Unijną w celu
zapewnienia jak największej ilości środków finansowych dla MŚP.
Niezależnie od powyższego, FRIPWW działa aktywnie jako lider wśród funduszy poręczeniowych w kraju i obecnie
1/3 poręczeń udzielanych w Polsce przez fundusze poręczeniowe pochodzi właśnie z FRIPWW, a co drugie poręczenie
w Wielkopolsce udzielane jest przez pozostałe wielkopolskie fundusze.

32

ARR

Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Koninie
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest organizacją realizującą projekty i usługi dla
przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, szczególnie w Wielkopolsce w celu zwiększenia ich
innowacyjności i konkurencyjności, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w udzielaniu dotacji
oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Specjalizujemy się w realizacji krajowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla
samorządów lokalnych i lokalnego biznesu. W okresie naszej dotychczasowej działalności ugruntowaliśmy swoją
pozycję jako jedna z najważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy subregionu konińskiego
i województwa wielkopolskiego. Posiadamy stałą ofertę dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji. Specjalizujemy
się w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej, wykorzystując doświadczenie w dotacjach i realizacji projektów.
Od 3 lat jesteśmy wiodącą instytucją w trwającym procesie sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski
Wschodniej, czyli transformacji energetycznej i związanych z nią przemian społeczno-gospodarczych Wielkopolski
Wschodniej. Naszym zadaniem jest wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji, aby przebiegał on w sposób
zrównoważony i sprawiedliw y, przeciwdziałając procesowi w ykluczenia społecznego, przy jednoczesnym
zapewnieniu nowych impulsów rozwojowych i utrzymaniu konkurencyjności tego obszaru.
Jednym z naszych kluczowych obszarów działania jest także udzielanie preferencyjnych instrumentów zwrotnych
tj. pożyczek, na złożenie i rozwój działalności gospodarczej. W ramach instrumentu finansowego Wielkopolskiego
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. od końca 2020 roku mamy w swojej ofercie Pożyczkę EKOenergetyczną. Jest to produkt
finansowy o charakterze inwestycyjnym, stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru
województwa wielkopolskiego, który swoim celem wpisuje się w proces transformacji energetycznej.
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ZAUFALI NAM

MUZEUM W LEWKOWIE
Muzeum w Lewkowie realizuje projekt „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Lewkowie”. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu NR RPWP.04.04.01-30-0005/17-00
beneficjent na dokończenie realizacji zadania zobowiązany jest do uzyskania wsparcia do pełnej kwoty obejmującej
całość wydatkowanych środków. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
w postaci pożyczki „Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską”, będzie można prefinansować wydatki kwalifikowalne
podlegające refundacji w ramach realizowanego Projektu i zakończyć realizowane zadanie.
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PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

Port Lotniczy Poznań-Ławica w Poznaniu, jako lotnisko regionalne obsługujące przede
wszystkim Wielkopolan, stanowiąc dla nich lotnisko pierwszego wyboru, nie udźwignąłby
skutków pandemii i utraty 70 proc. wszystkich przychodów w roku, gdyby nie Duża
Pożyczka Płynnościowa zaoferowana naszemu portowi przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.
Rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom korzystanie z tej formy finansowania i to nie
tylko, jako dogodnego instrumentu, ale także ze względu na pełne wsparcie ze strony WFR przy
realizacji całej procedury. W tym miejscu specjalne podziękowania dla Pana Marszałka Marka
Woźniaka i dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu
tego finansowania, niezbędnego dla utrzymania operacyjnej działalności lotniska i obsługi
odszkodowań z tytułu OOU.

35

ZAUFALI NAM

Pr ze dsięb io r s t wo H e tman EKO 11 sp. z o.o. w r amach s wojej
działalności prowadzić będzie przetwarzanie odpadów tworzyw
sztucznych (recykling) metodą depolimeryzacji. W ramach inwestycji
zaplanowano budowę zakładu produkcyjnego, w którym prowadzony
będzie proces depolimeryzacji, w wyniku którego powstanie syngaz
wracający do procesu, olej pirolityczny i sadza. W celu realizacji
przedsięwzięcia skorzystaliśmy z Pożyczki Ekspansja o charakterze
inwestycyjnym, zaoferowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.
Finansowanie uwzględnia wydatki inwestycyjne związane z budową
zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej na terenie gminy
Kwilcz w miejscowości Chudobczyce (pow. międzychodzki).
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O l e j p i r o l i t yc z ny j e s t c h e m i c z ny m p ó ł p r o d u k te m , k tó r e g o
właściwością jest między innymi wysokie ciepło spalania i zawartość
związków chemicznych o dużym zakresie temperatur wrzenia. Ze
względu na te cechy olej po przetworzeniu może być wykorzystywany
jako doskonałe źródło paliwa, może być zamiennikiem oleju opałowego
a w przyszłości także napędowego. Ważnym atutem produktu finalnego
jest jego cena - konkurencyjna do ceny oleju opałowego. Pod warunkiem
wyselekcjonowania partii o odpowiednich normach w oparciu o właściwe
technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem
paliw, nasz produkt może w przyszłości stanowić zamiennik oleju napędowego.
Spółka Hetman EKO 11 uzyskała certyfikat w Europejskiej Agencji Chemicznej REACH
potwierdzający jakość i skład oleju. Bardzo istotną stroną przedsięwzięcia jest aspekt
ekologiczny. Spółka będzie przetwarzać miesięcznie w sposób bezemisyjny, do 2 tysięcy
ton odpadów tworzyw sztucznych zalegających na wysypiskach śmieci.
Co niez w ykle istotne linia do produkcji st wor zona dla spó łki Hetman EKO 11 jest
nowatorską linią wyróżniającą się na rynku innowacyjnością vs. istniejących i pracujących linii
w Europie. Z uwagi na małą podaż tego typu oleju, Spółka planuje sprzedawać produkt końcowy
do petrochemii w Polsce, Słowacji, Niemczech i Ukrainie.
Dzięki środkom pochodzącym z pożyczki WFR oraz determinacji właścicieli Spółki zakończenie
inwestycji planowane jest na koniec września 2021 roku. Z kolei rozpoczęcie produkcji planujemy
w czwartym kwartale tego roku.
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ZAUFALI NAM
SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA
Z NOWĄ SIEDZIBĄ POD POZNANIEM

8 czerwca 2021 r. firma Schlösser Heiztechnik Gruppe – producent
ar matur y gr zewc zej - of icjalni e ot wo r z y ł a s wój n ow y z ak ł a d
produkcyjny w gminie Pobiedziska w miejscowości Główna. Po 1,5 roku
intensywnych prac budowlanych firma Schlösser Heiztechnik Gruppe
Polska przeniosła się do własnej siedziby. Partnerem finansowym
inwestycji jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., który wspierał
realizację inwestycji w ramach pożyczki Ekspansja. Przedsięwzięcie
powiodło się też dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Gminy
w Pobiedziskach, k tór y zrozumiał plan roz wojow y producenta
oraz stworzył warunki do dalszego rozwoju w Pobiedziskiej Strefie
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Gospodarczej. Na powierzchni 4300 m2 powstała nowoczesna
h a l a p r o du kc y j n a z au to m at yc z ny m i li n i a m i p r o du kc y j ny m i
o r a z m a ga z y ny w y s o k i e g o sk ł a d ow ania . Fir m a p os zc z ycić si ę
może t ak że najw y ż s zej jakości lab oratorium b adawc z y m, k tóre
w przyszłości ma pełnić funkcje usługowe dla podmiotów zewnętrznych.
Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska jest polskim producentem głowic
termostatycznych i armatury grzewczej. Od ponad 20 lat dostarcza na polski
i europejski rynek kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości instalatorom,
producentom grzejników i hurtowniom instalacyjnym. Podąża za nowoczesnymi
te chnolo giami i wdraż a najw y ż s ze s t andardy branżowe np. dobrowolną ,
wymagającą certyfikację Keymark. W firmie zatrudnionych jest ponad 130 osób,
wśród nich doświadczeni specjaliści z zakresu technologii cieplnej, projektowania
przemysłowego i produkcji. Schlösser stale pracuje nad rozbudową laboratorium
badawczo-rozwojowego. Współpracuje z Politechniką Poznańską w zakresie praktyk
i staży dla studentów. Aktywnie działa na rzecz edukacji branży grzewczej na poziomie
szkolnictwa średniego biorąc udział w projekcie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm
Instalacyjnych i Serwisowych Hydraulik Zawód Możliwości. Włącza się w akcje o charakterze
prospołecznym i środowiskowym, jak np. „20 stopni dla klimatu”.
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PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ
Pragniemy poszukiwać rozwiązań, które z jednej strony służą planom, pomysłom i oczekiwaniom naszych klientów,
ale także tych, które wpisują się w politykę osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu, a finalnie neutralności
klimatycznej w 2050 roku (zgodnie z założeniami instytucji Unii Europejskiej). Instrumenty wsparcia służące tej
perspektywie będą stanowić dla nas wyzwanie, któremu zamierzamy sprostać.
Przyszłość w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju jest i będzie dla nas inspiracją w działaniu. W tym celu
będziemy nawiązywać do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030, przygotowanej przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Czynnie wspierać innowacyjność - zwłaszcza dla potrzeb małych i średnich
przedsiębiorstw - to cel działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Inteligentne specjalizacje wyłonione
w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania są tego istotnym elementem, w ramach Wielkopolskiej Platformy
Specjalizacji, a sześć inteligentnych specjalizacji regionu wyznaczających jego trendy rozwojowe będzie stanowić
również inspirację naszych działań. Są wśród nich:

Panel wyspecjalizowanych
procesów logistycznych

Panel biosurowców i żywności
dla świadomych
konsumentów

Panel wnętrz
przyszłości
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Panel przemysłu
jutra

Wielkopolska
Platforma
Specjalizacji

Panel rozwoju
opartego na ICT

Panel nowoczesnych
technologii medycznych

Podobnie do celów wyznaczonych w Regionalnej Strategii Innowacji
dla Wielkopolski 2030, ważnym czynnikiem kształtującym nasze przyszłe
działania nakierowane na tworzenie i modyfikacje oferowanych przez nas
produktów, jest reagowanie na zmieniającą się wielkopolską rzeczywistość.
Wśród najważniejszych z nich powinny znaleźć się te, które wspierają wzrost
konkurencyjności i produktywności oraz rozwój i lepsze wykorzystanie kapitału
ludzkiego. Co w praktyce oznacza i czego już dziś jesteśmy obserwatorami,
rozwój inicjatyw opartych o współpracę nauki i biznesu jak również zwiększenie
umiędz ynarodowienia MŚP. Równie istotne z punk tu widzenia prz yszłości
wielkopolskiej gospodarki wydaje się być podnoszenie poziomu jej specjalizacji, czemu
dajemy wyraz już dziś udzielając wsparcia wysoko wykwalifikowanym podmiotom.
Kolejnym aspektem jaki powinien być przedmiotem naszej aktywności, będzie wsparcie
firm z sektorów odgrywających znaczącą rolę w reindustrializacji gospodarki. To także
wsparcie – o czym krótko na wstępie – wszelkich inicjatyw ekotechnologicznych będących
integralną częścią gospodarki nisko i zeroemisyjnej, a dalej przemysłów kreatywnych.
Działanie w obrębie Wielkopolski polegające na udzielaniu wsparcia finansowego to dla nas już
5 lat doświadczeń, tysiące godzin podczas odbytych rozmów i blisko 2800 podpisanych umów
z przedsiębiorcami na łączną kwotę 721 mln złotych. W tej warstwie działalności posiadamy niemałą
wiedzę, której implementacją jest nasza obecność w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Regionalnych Funduszy Rozwoju. Swoją aktywność w tym gremium zamierzamy zaznaczać poprzez
wspieranie realizacji strategii rozwoju regionów oraz współ tworzeniu rozwiązań legislacyjnych
i merytorycznych, sprzyjających rozwojowi finansowania zwrotnego dedykowanego sektorowi MŚP. Stworzenie swego
rodzaju kodeksu dobrych praktyk powinno być tego najlepszą puentą, zarówno dla naszych potencjalnych klientów, jak
również instytucji otoczenia biznesu, tak aby oferowane i dostępne instrumenty wsparcia finansowego odpowiadały
żywotnym potrzebom rynku.
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Gospodarka oparta na wiedzy… Była i jest życzeniem decydentów we wszystkich szerokościach
geograficznych. W Wielkopolsce staramy się realizować to wyzwanie nie tylko udzielając finansowego
wsparcia. Edukacja czy dostęp do istotnych informacji dla przedsiębiorców są nie mniej ważnym
elementem naszych starań. I dlatego z niezmiennym zaangażowaniem zamierzamy kontynuować cykl
konferencji „Doing business in…” oraz wszelkiego typu inicjatyw, które służą poznawaniu możliwości
inwestowania na obcych r ynkach. Budowanie efek t y wnych kontak tów w biznesie to podstawa,
a zapraszani przez nas goście mogą realnie pomóc w ek spansji zagranicznej. Upowszechnianie
wiedzy w tej materii, w oparciu o wiedzę praktyków i ekspertów będzie stanowiło dla nas nadal jeden
z priorytetów. Poprzez sesje networkingowe chcemy pomagać w kojarzeniu – być może Państwa –
biznesów, posiadając sprawdzoną siatkę kontaktów i bazę danych będziemy się nią dzielić. Z Wami dla
Wielkopolski.
Dialog nacechowany zaufaniem stanowi niezwykle funkcjonalny obszar naszej działalności, istotna
jego część dotyczy pośredników finansowych, którzy jako nasi partnerzy oferują swoją wiedzę i pomoc
– udzielając w imieniu WFR – wsparcia finansowego wszystkim zainteresowanym podmiotom. Dobre
doświadczenia wynikające z tej współpracy to także wizja naszych przyszłych wyzwań, które krok po
kroku wcielamy i wcielać będziemy przygotowując nowe produkty finansowe. Także w tej przestrzeni
chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność jako instytucja otoczenia biznesu, która od lat w wiarygodny
sposób kojarzona jest z samorządem.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju
Jesteśmy dla Was już dziś.
Wierzymy w Wasz sukces,
który nadejdzie jutro.
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