II posiedzenie Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO
28 wrze nia 2009 r.
II Posiedzenie Grupy roboczej ds. MSP przy KK NSRO odby o si – na wniosek Grupy ds.
MSP – wspólnie z Grup ds. przedsi biorców przy KK NSRO.
1. Ustalenia organizacyjne
- Uwagi do notatki z II posiedzenia Grupy roboczej ds. M P zostan przesy ane
przez Cz onków Grupy do dnia 6 listopada 2009 r. Brak uwag w tym terminie
zostanie uznany za równoznaczny z jej akceptacj .
- Prezentacje ze spotkania zostan umieszczone na stronie internetowej Grupy
ds. przedsi biorców oraz pkpplewiatan.pl
2. Prezentacja prac Grupy ds. przedsi biorców w ramach Zespo u ds.
uproszcze
- Cz onkowie Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO zaproponowali aby
Grupa ds. przedsi biorców w ramach swoich przysz ych spotka omówi a
szczegó owo kwesti barier dla przedsi biorców wynikaj cych z procedury
przygotowania Oceny Oddzia ywania na rodowisko (propozycja zg oszona
przez PKPP Lewiatan) oraz wypracowa a rekomendacj
w zakresie
stosowania cesji jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie na poziomie
RPO (propozycja zg oszona przez ZBP). Obie propozycje zostan
przedstawione Przewodnicz cej Grupy ds. przedsi biorców (nieobecnej na
posiedzeniu po czonych Grup).
3. Prezentacje instrumentów finansowania dzia alno ci przedsi biorstw:
- Bariery w dost pie M P do zewn trznych róde finansowania – analiza
regionalna; prezentacja PKPP Lewiatan
- Dost p M P do finansowania kredytem bankowym. Finansowanie w czasach
wzrostu gospodarczego i w czasach kryzysu; prezentacja Zwi zek Banków
Polskich
- Krajowy Fundusz Kapita owy S.A jako instrument in ynierii finansowej
- Fundusze po yczkowe w Polsce; prezentacja Polskie Stowarzyszenie
Funduszy Po yczkowych
- Rola BGK w budowaniu systemu por czeniowego w Polsce; prezentacja BGK
- Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie
regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE;
prezentacja Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Por czeniowych
4. Dyskusja: kwestie problemowe wymagaj ce dalszych prac oraz propozycje
uczestników spotkania
- KFK: postulat rozszerzenia listy pyta w badaniu PKPP Lewiatan „Monitoring
kondycji sektora M P” o dotycz ce sk onno ci w cicieli firm do
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przekazywania nadzoru w cicielskiego funduszom VC w zamian za
finansowanie inwestycyjne.
KFK: konieczno
wyja nienia czy inwestycje funduszy VC realizowane w
oparciu o finansowanie z dzia ania 3.2 PO IG w przedsi biorstwach maj
charakter pomocy publicznej. W opinii KFK, w przypadku dzia alno ci tych
funduszy, nie mo na mówi o dotacji stanowi cej pomoc publiczn ale o
inwestycjach kapita owych powi zanych z cz ciowym przej ciem kontroli
nad przedsi biorstwem. Stosowanie regu pomocy publicznej stanowi barier
dla dzia alno ci inwestycyjnej funduszy VC wspieranych przez KFK.
PKPP Lewiatan: w okresie zaostrzanych warunków przyznawania kredytów
nale y przygotowa na potrzeby M P list wymogów instytucji finansowych,
która u atwi aby przygotowanie si
do pozyskania zewn trznego
finansowania.
ZBP: ro nie problem ograniczonej wiedzy nt. instrumentów finansowych i
zasad ich dzia ania na poziomie samorz dów, co utrudnia prawid owe (spójne
z ofert rynkow ) konstruowanie warunków wsparcia dla przedsi biorstw.
Rozwi zaniem s zaawansowane programy szkoleniowe dla pracowników
administracji samorz dowej, w tym przede wszystkim prawników
obs uguj cych programy unijne (przy czym w opinii ZBP administracja nie jest
zainteresowana finansowaniem takich szkole ), cykliczne spotkania robocze
administracji samorz dowej z przedstawicielami instytucji finansowych
tworz ce platform
bie cej wspó pracy (model PARP) i wymiany
specjalistycznej wiedzy oraz wi ksza aktywno
MRR jako koordynatora
programów regionalnych, np. wydawanie rekomendacji/ opinii/ interpretacji w
zakresie instrumentów finansowych/ in ynierii finansowej.
ZBP: postulat opracowania mapy systemu zaliczkowego w Polsce, który
atwi by porównanie warunków udzielania zaliczek z ró nych programów i
pozwoli na ocen komplementarno ci z ofert rynkow .
ZBP: narastaj cy problem wycofywania si przedsi biorców z podpisania
umowy o dofinansowanie (po uzyskaniu dotacji), tak e w przypadku
zapewnionego finansowania pomostowego.
RPO: problem dost pu do do wiadczonych ekspertów, którzy mogliby
wspiera merytorycznie dzia ania samorz dów (np. Ma opolsce nie uda o si
pozyska eksperta w dziedzinie funduszy zwrotnych, w zwi zku z czym
zasady wsparcia takich funduszy w ramach RPO opracowano samodzielnie).
RPO: problem niejasnych i ogólnikowych wyja nie
przekazywanych
instytucjom regionalnym przez KE. Utrudniaj one szybkie rozstrzyganie
kwestii problemowych zwi zanych z dokapitalizowaniem funduszy
por czeniowych i po yczkowych.
PSFP: problem funduszy po yczkowych dokapitalizowanych w ramach SPO
WKP, które w okresie trwa ci zako czonych projektów nie mog wykazywa
kapita u pozyskanego z dz. 1.2.1 SPO WKP jako wk adu w asnego w
projektach finansowanych z RPO. Przy braku alternatywnych róde
zwi kszania kapita u w asnego funduszy po yczkowych uniemo liwia to ich
dalsz ekspansj .
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PSFP: projekty funduszy dzia aj cych w kilku regionach maj problem z
pozyskiwaniem wsparcia w ramach wybranego RPO. Ponadto wyznaczone w
RPO zasady dofinansowania istotnie ograniczaj elastyczno
funduszy i
mo liwo indywidualnego traktowania klientów.
KFK, PSFP, RPO, BGK, KSFP: negatywna ocena dokumentów
programowych w zakresie strategii i kierunków rozwoju funduszy
po yczkowych i por czeniowych. Dokumenty te s bardzo ogólnikowe i
powierzchowne i nie stanowi punktu wyj cia dla budowania systemu
po yczkowego i por czeniowego w Polsce.
BGK: postulat wypracowania na forum ZBP wystandaryzowanych zasad
wspó pracy banków z funduszami por czeniowymi.
KSFP:
problem zwi zany z wymogiem zabezpieczania umowy o
dofinansowanie funduszu por czeniowego gwarancj bankow , przy
jednoczesnym odej ciu od wyp aty rodków transzami, co dodatkowo
podra a zabezpieczenie, podczas gdy dobr praktyk SPO WKP by o
powszechne stosowanie weksla.
problem zwi zany z nadmiernym ograniczeniem udzia u kosztów
zarz dzania w warto ci dofinansowania funduszy por czeniowych
problem pogodzenia integracji cz ci funduszy wokó Banku
Gospodarstwa Krajowego z zachowaniem ró norodno ci rozwi za i
relatywnej niezale no ci poszczególnych instytucji.
problem konfliktu interesów BGK.
konieczno
uruchomienia powszechnie dost pnego i efektywnego
mechanizmu
regwarancyjnego,
a
jednocze nie
koordynacji
poszczególnych programów regwarancyjnych (regwarancje BGK, PO
RPW, Inicjatywa JEREMIE).
konieczno
uruchamiania
wyspecjalizowanych
programów
por czeniowych – dla okre lonych grup podmiotów, czy rodzajów
kredytów.
konieczno
budowy atrakcyjnej i prostej oferty por cze wadiów i
por cze nale ytego wykonania umowy.

5. Podsumowanie:
Obie Grupy, zgodnie z zakresem tematów, którymi si zajmuj , powinny ustali tryb a
nast pnie wypracowa szczegó owe propozycje zmian w systemie por czeniowym.

Ma gorzata Starczewska - Krzysztoszek,
Przewodnicz ca Grupy roboczej ds. M P
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