Podsumowanie realizacji Projektu
Systemowego pn. Wsparcie inżynierii
finansowej
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w ramach Działania 1.4 POKL

18 listopada 2015 r.

Informacje o projekcie (1)
Pierwszy pozadotacyjny projekt w Polsce realizowany ze środków EFS
Cel:
 zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu
do kapitału na rozwój prowadzonej działalności i tworzenie nowych
miejsc pracy – w formie preferencyjnych pożyczek; wskaźniki celu:
wsparcie co najmniej 250 PES, utworzenie co najmniej 50 miejsc pracy
 wsparcie doradcze dla PES w korzystaniu ze zwrotnych form
finansowania
 przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowania PES przed ich
wdrożeniem na szerszą skalę w perspektywie finansowej UE 2014-2020
Budżet projektu:
 około 25 mln zł na pożyczki
 400 tys. zł na usługi doradztwa
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Informacje o projekcie (2)
Instrumenty wsparcia :
 preferencyjne pożyczki do maksymalnej wysokości 100 tys. zł
 doradztwo dla pożyczkobiorców w maksymalnym wymiarze
30 godzin
Pożyczkobiorcy : PES wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, prowadzące
działalność gospodarczą przez minimum 12 m-cy przed dniem złożenia
wniosku o pożyczkę, tj.:
 spółdzielnie pracy,
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 organizacje pozarządowe,
 spółdzielnie socjalne,
 spółki akcyjne, z o.o. lub kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników oraz spełniające definicję mikro i małego
przedsiębiorstwa.
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Struktura wdrażania
Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju - MIR)
- odpowiada za zarządzanie PO KL

Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej - MPiPS)
- odpowiada za prace Komitetu Sterującego, powołanego w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji Projektu
- udostępnia środki na utworzenie Funduszu Powierniczego oraz na pokrycie kosztów doradztwa
- monitoruje postęp realizacji Projektu oraz rozlicza koszty działalności i zarządzania

Menadżer Funduszu Powierniczego (BGK)
- tworzy i zarządza Funduszem Powierniczym
- wyłania Pośredników Finansowych (PF) udzielających wsparcia i zasila PF środkami
przeznaczonymi na tworzenie funduszy pożyczkowych
- koordynuje i monitoruje działalność PF
- realizuje obowiązki sprawozdawcze wobec MPiPS

Pośrednik Finansowy dla wszystkich 5 makroregionów (Towarzystwo
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. -TISE)
-

tworzy Fundusze Pożyczkowe ze środków udostępnionych przez BGK
udziela pożyczek PES i świadczy na ich rzecz usługi doradcze
monitoruje realizację działań PES realizowanych w ramach zawartych umów pożyczek
realizuje obowiązki sprawozdawcze wobec BGK

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
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Pożyczki udzielone w ramach I obrotu środkami
Wykorzystanie środków w stosunku do docelowego
poziomu wg stanu na 31.10.2015 r.
45

Podział
środków
w mln zł

Liczba pożyczek/
pożyczkobiorców

6,03

73 / 65

2,80

32 / 28

6,03

77 / 61

4,52

60 / 47

(śląskie, świętokrzyskie,
małopolskie)

5,80

70 / 58

Łącznie

25,18

312 / 259*

Makroregion

Makroregion I
(kujawsko-pomorskie, łódzkie,
mazowieckie)

60

60

Makroregion II
28

(lubelskie, podkarpackie,
podlaskie)

Makroregion III
58

(dolnośląskie, lubuskie,
wielkopolskie, opolskie)

Makroregion IV
Docelowa liczba pożyczkobiorców
w ramach poszczególnych makroregionów
w ramach I obrotu środkami

(zachodniopomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie)

Makroregion V

* Zgodnie z założeniami Projektu, docelowa liczba wspartych pożyczkobiorców ustalona została
na poziomie 250
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II obrót środkami (1)
 Pierwotny budżet na pożyczki (25,18 mln zł) wykorzystany
w maju 2015 r. (ostateczny termin wydatkowania
– 31 grudnia 2015 r.)
 Od czerwca 2014 r.
trwa akcja
pożyczkowa
w ramach II obrotu
środkami
(6,04 mln zł)

Środki udostępnione TISE
6,04 mln zł

I. obrót
II. obrót

25,18 mln zł
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Miliony zł

II obrót środkami (2)
6,03

6

6,02
5,81
4,52

4
2,80
1,54

2

I obrót

1,39
1,26

0,61

0

I

II

III

IV

1,25

II obrót

V

 Środki I obrotu najszybciej wykorzystano
w makroregionie II (podlaskie, lubelskie i podkarpackie)
oraz V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie)
 Największa łączna kwota środków trafiła do makroregionu I
(mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie - 7,6 mln zł)
oraz V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie - 7,1 mln zł)
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Pożyczki udzielone w województwach
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Beneficjenci Projektu
Pożyczki:

 liczba wspartych PES
– 311
 liczba udzielonych
pożyczek – 382
 wartość udzielonych
pożyczek 30,2 mln zł
 udział
przedsiębiorstw
mikro stanowi 71%
 udział małych
przedsiębiorstw
stanowi 29%

Wartość udzielonych pożyczek w mln zł
spółdzielnie socjalne

0,21
0,05
1,72

fundacje

2,2
4,5

stowarzyszenia

13,82
spółdzielnie pracy

7,69
sp. z o.o.

sp. inwalidów i
niewidomych
kościelna jednostka
organizacyjna
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Wykorzystanie środków na doradztwo (1)
 dostępne usługi doradcze
– 572 godziny

36

48

48

22

46

Liczba PES, które miały skorzystać z usług
doradczych w poszczególnych makroregionach

 rozliczono 3,4 tysiąca
godzin usług doradczych
dla 256 PES (realizacja
wskaźnika liczby
podmiotów każdym
z makroregionów)

 13 godzin - średnia liczba
godzin doradztwa
przypadających
na jednego
beneficjenta
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Wykorzystanie środków na doradztwo (2)
 Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów usług doradczych
– 400 tys. zł (4 tys. godzin usług doradczych)
 Do 31 października 2015 r. zrefundowano następującą liczbę
godzin w ramach poszczególnych zakresów tematycznych:
rozliczanie projektów
inwestycyjnych
informacja i
promocja

196,5
342

966

437
697

prowadzenie
księgowości
zarządzanie
zasobami ludzkimi
kwestie podatkowe
inne
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Wskaźniki realizacji celów Projektu
 Liczba PES, które skorzystały ze wsparcia finansowego
(docelowo 250)
Liczba umów
pożyczki

Liczba pożyczkobiorców

1 umowa

252

2 umowy

51

3 umowy

4

4 umowy

4

382 umowy

311 pożyczkobiorców

 256 pożyczkobiorców skorzystało z rozliczonych dotychczas
usług doradztwa (docelowo 200)
 251 nowoutworzonych przez PES miejsc pracy (151 kobiet
i 100 mężczyzn) (docelowo 33 kobiety/ 17 mężczyzn)
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Perspektywy

 kontynuacja w 2016 r. akcji pożyczkowej ze spłat
uzyskiwanych w ramach pilotażu (środki PO KL)
 wdrożenie nowych instrumentów wsparcia finansowego
dla PES (pożyczki, poręczenia, reporęczenia) – w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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Dziękuję za uwagę

Departament Programów Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego

