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Wszelkie informacje zawarte w niniejszych materiałach nie mogą być kopiowane, 
duplikowane, reprodukowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane 
w żadnej formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłącznie do celów 
informacyjnych i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub 
potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania 
usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem 
Cywilnym i nie jest wiążący dla BGK.

Placówki Menadżera Funduszy
Powierniczych JEREMIE

Biuro Główne
Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7, Warszawa
tel. 22 599 81 00
jeremie@bgk.com.pl

Biura Regionalne
Menadżer Dolnośląskiego
Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Wita Stwosza 15, Wrocław
tel. 71 388 42 44
dfp@bgk.com.pl

Menadżer Łódzkiego Regionalnego
Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Łąkowa 29, Łódź
tel. 42 634 57 80
lodzkie.jeremie@bgk.com.pl

Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE Województwa Pomorskiego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Targ Rybny 11, lok. 2, Gdańsk
tel. 58 320 58 57
pomorskie.jeremie@bgk.com.pl

Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE Województwa Wielkopolskiego
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Murawa 12 - 18, Poznań
tel. 61 885 31 04
tel. 61 885 31 05
wielkopolskie.jeremie@bgk.com.pl

Menadżer Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Tkacka 3A, Szczecin
tel. 91 489 08 79
zachodniopomorskie.jeremie@bgk.com.pl

Nie porzucaj swojego pomysłu
Menadżer
Funduszy
Powierniczych
JEREMIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 

www.jeremie.com.pl
jeremie@bgk.com.pl
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Co to jest JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for  
Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, 
którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). JEREMIE odchodzi 
od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw 
na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, 
takich jak niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia. 
Celem projektu jest pomoc tym firmom z sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na brak historii 
kredytowej czy niewystarczającą liczbę zabezpieczeń, nie mają 
szansy otrzymać wsparcia finansowego. JEREMIE pomaga  
również tym podmiotom, które dopiero rozpoczynają 
działalność gospodarczą - tzw. startup’om.  

Jak działa JEREMIE?

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie 
regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2007-2013. W 2009 roku Zarządy Województwa 
Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego 
i Zachodniopomorskiego zdecydowały się realizację tego 
projektu, przeznaczając łącznie ponad 1,6 mld zł na wsparcie 
przedsiębiorców. Kwotą tą zarządza Bank Gospodarstwa 
Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszy Powierniczych 
JEREMIE. Zadaniem BGK jest wybór pośredników finansowych 
(funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, banków 
oraz innych instytucji finansowych) – instytucji, które będą 
bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom, oferując im 
niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia.

JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile – raz wydatkowane środki 
wracają i są ponownie  inwestowane. Dzięki temu możliwe jest 
zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora 
MŚP, które ze względu na niewystarczającą wartość zabezpieczeń 
czy zbyt krótką działalność na rynku, nie mają dostępu do 
oferowanych na rynku produktów komercyjnych.

Dla kogo JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE to projekt skierowany do przedsiębiorstw 
działających na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 
pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  

W szczególności dla tych podmiotów, które:

 rozpoczynają działalność (startupów),
 nie posiadają historii kredytowej,
 nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może ubiegać się o wsparcie?  

Na jaką działalność?

Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE  
muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej 
w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności 
gospodarczej, w tym w szczególności na:

  finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, 
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – 
handlowych,
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także 
zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem 
realizowanego przedsięwzięcia,
 oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wykluczenia w finansowaniu

Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE nie 
mogą być przeznaczane na:

  pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej,
 cele konsumpcyjne,
  spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach 
finansowych, 
 spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Dlaczego JEREMIE a nie dotacje?

  ponad 1,6 mld zł z Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2007-2013 przeznaczonych na wsparcie dolnośląskich, 
łódzkich, pomorskich, wielkopolskich i zachodniopomorskich 
przedsiębiorców,  
  szeroki wachlarz instytucji udzielających wsparcia 
przedsiębiorcom: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, 
banki i inne instytucje finansowe, 
  korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom - niskie 
oprocentowanie (wsparcie udzielane na zasadach de minimis  
lub rynkowych),
  finansowanie startup’ów od momentu rozpoczęcia działalności, 
  stała dostępność środków finansowych na rynku,
  indywidualne podejście do przedsiębiorcy (elastyczność  
w spłacie, szybki proces decyzyjny).

Do kogo zwrócić się po wsparcie?

Wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE w postaci 
kredytów, pożyczek i poręczeń udzielają pośrednicy finansowi: 
fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki i inne 
instytucje finansowe. 

Lista podmiotów dostępna jest na stronie 
www.jeremie.com.pl

dolnośląskie,  
łódzkie,  

wielkopolskie,  
zachodniopomorskie

pomorskie

firma mikro, mała  
lub średnia mikro lub mała

zatrudniająca: mniej niż 250  
pracowników

mniej niż 50  
pracowników

mająca roczny 
obrót: mniej niż 50 mln € mniej niż 10 mln €

mająca bilans: mniej niż 43 mln € mniej niż 10 mln €

mająca swoją siedzibę lub prowadząca działalność na terenie jednego  
z pięciu województw, gdzie realizowana jest  

Inicjatywa JEREMIE 


