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1. Fundusze UE – system dotacyjny 
vs. zwrotne instrumenty finansowe

W. Kwiatkowski, 
M. Zawadzka

1.1. System dystrybucji funduszy unijnych 
w perspektywie finansowej 2007–2013
W ramach obowiązującej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 
Polska stała się największym beneficjentem europejskiej polityki spójności, dysponując 
budżetem na poziomie 67,3  mld euro. Głównym celem polityki spójności jest wsparcie 
działań dążących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich 
regionach Unii Europejskiej, a podstawowymi instrumentami realizacji na poziomie kra-
jowym są programy operacyjne, opisujące, kto i na jaki projekt może otrzymać wsparcie. 
Programy operacyjne funkcjonujące w Polsce w ramach bieżącej perspektywy to:

 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych;
 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
 – Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Programy operacyjne podzielone są na tzw.  osie priorytetowe, określające cele w  po-
szczególnych zakresach, np.  „Inwestycje w  innowacyjne przedsięwzięcia” czy „Infra-
struktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. W skład osi 
priorytetowych wchodzą działania, określające szczegółowo typy projektów mogących 
ubiegać się o  wsparcie. Treść programów operacyjnych zdefiniowana jest poprzez 
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tzw. szczegółowy opis priorytetów, określający zasady i reguły realizacji danego progra-
mu operacyjnego pod kątem priorytetów i działań. Może on ulegać zmianom w trakcie 
realizacji programu operacyjnego z uwagi np. na zmiany kryteriów czy budżetów.

Instytucją nadzorującą wdrażanie funduszy unijnych na poziomie krajowym w Polsce 
jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (na poziomie regionów – urzędy marszałkow-
skie), natomiast zarządzanie i  nadzór nad wdrażaniem poszczególnych priorytetów 
i działań realizowane są przez instytucje pośredniczące i instytucje wdrażające/pośred-
niczące II stopnia. Wsparcie w ramach poszczególnych działań może być uzyskane przez 
projekty systemowe (dofinansowanie realizacji zadań publicznych), indywidualne (in-
westycje o  strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego) oraz przez 
projekty wyłonione w  trybie konkursowym. W  tym ostatnim przypadku projekty są 
wybierane w wyniku otwartego lub zamkniętego naboru wniosków. Nabór otwarty pole-
ga na przyjmowaniu wniosków w sposób ciągły, aż do momentu gdy łączna wartość do-
finansowania, o którą ubiegają się wnioskodawcy, przekroczy pulę środków dostępną dla 
danego naboru lub gdy przekroczy np.  120% czy 130% puli. Z  kolei nabór wniosków 
w  trybie zamkniętym polega na ogłoszeniu daty otwarcia i  zamknięcia naboru, w  ra-
mach których przyjmowane są wnioski o dofinansowanie.

1.1.1. Dotacje
Przeważająca większość funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej 2007–2013 dystrybuowana jest w  formie wsparcia bezzwrotnego, 
tj.  dotacji. Beneficjent, którego projekt uzyskał pozytywną ocenę wniosku i  któremu 
przyznane zostały środki, realizując projekt może liczyć na dofinansowanie części kosz-
tów uznanych za kwalifikowane do danego instrumentu wsparcia.

Dotacje są najczęściej stosowaną formą wsparcia ze środków unijnych, a ich wysokość jest 
uzależniona głównie od następujących czynników: rodzaju beneficjenta, rodzaju projektu 
oraz, w przypadku przedsiębiorców, wielkości podmiotu i regionu, w którym realizowany 
jest projekt, a  także od określonego instrumentu wsparcia. W  niektórych przypadkach 
procent dofinansowania jest ustalony na stałym poziomie dla wszystkich beneficjentów, 
np.  w  Poddziałaniu 4.5.1 POIG „Wsparcie inwestycji w  sektorze produkcyjnym” (Dz.U. 
z 8.5.2009 r. Nr 75, poz. 638), gdzie przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 30% 
wydatków kwalifikowanych projektu (wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do re-
alizacji projektu, które podlegają refundacji ze środków unijnych).

 y Dotacje a pomoc publiczna

Generalnie dotacje udzielane przez UE można podzielić na dwie główne grupy, tj. dota-
cje stanowiące pomoc publiczną i dotacje, w przypadku których nie występuje pomoc 
publiczna. Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorcom, które daje przywi-
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leje wyselekcjonowanym podmiotom i grozi zakłóceniem konkurencji na rynku (pojęcie 
pomocy publicznej nie zostało precyzyjnie zdefiniowane w dokumentach UE, jej prze-
słanki można jednak wywnioskować z Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 
W przypadku gdy udzielenie dotacji stanowi pomoc publiczną, jej pułap nie może prze-
kroczyć wielkości określonej dla poszczególnych rodzajów pomocy (dodatkowo ograni-
czenie pomocy dotyczy tzw.  dużych projektów inwestycyjnych, dla których wielkość 
wydatków kwalifikowanych wynosi powyżej 50 mln euro):

 – dla pomocy regionalnej, wspierającej rozwój słabiej rozwiniętych regionów UE – na 
podstawie mapy pomocy regionalnej, która określa maksymalny pułap dopuszczalnej 
pomocy publicznej w poszczególnych regionach. Zgodnie z mapą pomocy regional-
nej wysokość wsparcia dla regionów w Polsce waha się od 30% do 50%, w przypadku 
przedsiębiorców z  sektora MŚP udzielana pomoc jest wyższa o  20% (dla mikro– 
i małych przedsiębiorców) oraz 10% (dla średnich przedsiębiorców);

 – dla pomocy horyzontalnej, kierowanej do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie 
od miejsca prowadzenia działalności oraz sektora gospodarki, w  celu rozwiązania 
określonego problemu – w zależności od rodzaju pomocy (np. pomoc na działalność 
B+R, pomoc na rozwój MŚP, pomoc na zatrudnienie, pomoc na szkolenia itd.).

Rysunek 1. System dotacyjny – schemat działania

DotacjaDotacja Dotacja

Instytucja zarządzająca

Instytucja pośrednicząca (opcjonalnie)

Instytucja wdrażająca/Instytucja pośrednicząca II stopnia

Bene�cjent Bene�cjent Bene�cjent

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku dotacji, gdzie nie występuje pomoc publiczna, pułap wsparcia uzależniony 
jest od rodzaju projektów, tj. czy mamy do czynienia z projektem generującym dochód czy 
z  innego rodzaju projektem. Projekty generujące dochód to projekty, których całkowity 
koszt przekracza 1 mln euro, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, z której korzystanie 
podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających, oraz projekty pociągają-
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ce za sobą sprzedaż gruntu, budynków, dzierżawę gruntu lub najem budynków bądź wszel-
kie inne odpłatne świadczenie usług. Intensywność wsparcia dla projektów generujących 
dochód wyliczana jest na podstawie metody luki finansowej, gdzie maksymalny poziom 
dofinansowania określony dla danego działania mnożony jest przez lukę finansową, stano-
wiącą zdyskontowaną część kosztu inwestycji niepokrytej dochodem netto z projektu.

W  pozostałych projektach, gdzie nie występuje pomoc publiczna, maksymalny pułap 
wsparcia ustalany jest na podstawie zapisów danego programu pomocowego, tj.  aktu 
normatywnego określającego zasady, warunki i formy udzielania pomocy oraz określa-
jącego albo zawierającego podstawy prawne jej udzielenia. Zgodnie z założeniami per-
spektywy finansowej 2007–2013 maksymalny poziom dofinansowania z  funduszy UE 
wynosi 85% . W niektórych działaniach poziom dofinansowania wynosi jednak nawet 
do 100% wartości wydatków kwalifikowanych, co wynika z faktu, iż dodatkowe środki, 
uzupełniające dotację z UE, pochodzą z budżetów krajowych.

 y Zaliczki i refundacje

Zazwyczaj beneficjent ma do wyboru dwie formy otrzymania środków pozyskanych na 
projekt z  dotacji –  zaliczki i  refundacje. W  przypadku zaliczek beneficjent występuje 
przed zrealizowaniem zadania do instytucji udzielającej wsparcia o otrzymanie środków 
pieniężnych na poczet przyszłych wydatków. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypad-
ku refundacji –  w  pierwszej kolejności beneficjent finansuje poniesione wydatki ze 
środków własnych, a następnie ubiega się o zwrot części poniesionych kosztów.

1.1.2. Instrumenty zwrotne
W ramach obecnej perspektywy zwrotna forma finansowania stanowi jedynie uzupeł-
nienie systemu dystrybucji środków unijnych zdominowanych przez mechanizmy dota-
cyjne. Ich udział w całej pomocy unijnej wynosi obecnie ok. 2% . Wśród zwrotnych in-
strumentów finansowych można wyróżnić pożyczki, poręczenia, wkłady kapitałowe, 
gwarancje. Działanie instrumentów inżynierii finansowej jest zdefiniowane przez art. 44 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.7.2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i  uchylające rozporządzenie(WE) 1260/1999. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem w ramach programów operacyjnych fundusze struktu-
ralne mogą finansować tworzenie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy 
gwarancyjnych, funduszy pożyczkowych i  funduszy na rzecz rozwoju obszarów miej-
skich, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części publikacji.

Zadaniem instrumentów zwrotnych jest przede wszystkim wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez zapewnienie dostępu do kapitału, w tym podmiotów o krótkiej 
historii kredytowej lub firm podwyższonego ryzyka, które mogłyby mieć trudności z po-
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zyskaniem finansowania na zasadach komercyjnych. Głównym celem instrumentów in-
żynierii finansowej, propagowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwe-
stycyjny jest upowszechnienie nowego systemu wykorzystania środków publicznych 
w formie mechanizmu rewolwingowego, zapewniającego znacząco wyższą efektywność 
wykorzystania środków finansowych.

Rysunek 2. System instrumentów zwrotnych (na przykładzie pożyczek)

Instytucja zarządzająca

PożyczkaPożyczka Pożyczka

Pośrednik 
nansowy (bene
cjent)

Pożyczkobiorca Pożyczkobiorca Pożyczkobiorca

Zwrot środków

Zwrot środków
po zamknięciu
programu 

 Źródło: Opracowanie własne.

W odróżnieniu od systemu dotacyjnego funkcję beneficjenta pełni pośrednik finansowy, 
który dystrybuuje produkty finansowe (pożyczki, poręczenia, wkłady kapitałowe) do osta-
tecznych odbiorców. Środki, które otrzymują odbiorcy ostateczni, muszą zostać zwrócone 
do pośrednika finansowego. Ich zaletą w porównaniu z tymi samymi produktami finanso-
wymi oferowanymi przez banki mają być korzystniejsze warunki (np. niższy niż rynkowy 
poziom oprocentowania pożyczek, brak opłat za uruchomienie pożyczki). Jednocześnie, 
w  odróżnieniu od instrumentów bezzwrotnych, z  tych samych funduszy będzie mogło 
skorzystać kilka podmiotów. Tym samym zakłada się, iż środki unijne przyczynią się do 
stworzenia efektu mnożnikowego, polegającego na wielokrotnym wykorzystaniu tych sa-
mych środków w celu wsparcia większej liczby podmiotów. Szacunki UE wskazują, że na 
bazie każdego 1 euro powstaną instrumenty finansowe o wartości od 2 do 10 euro . Jedno-
cześnie po zamknięciu programów korzystających ze zwrotnych źródeł wsparcia pośred-
nik finansowy zwróci do instytucji zarządzającej środki, które będą mogły zostać przezna-
czone na wdrożenie nowych instrumentów pomocowych, dzięki czemu ma być 
zagwarantowana ciągłość i  stabilność całego systemu wsparcia. W  tym miejscu należy 
podkreślić, iż powyższe argumenty przemawiające za systemem instrumentów zwrotnych 
nie zostały dotychczas sprawdzone w  warunkach rynkowych i  może się okazać, że nie 
wzięto pod uwagę wszystkich czynników mogących mieć wpływ na ich efektywność 
w kontekście poprawy systemu dystrybucji funduszy unijnych.
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Istotnym elementem odróżniającym mechanizm dotacyjny od mechanizmu zwrotnego 
jest udział pośredników finansowych w tym drugim przypadku. W ramach instrumen-
tów dotacyjnych instytucja pośrednicząca/wdrażająca przyznaje wsparcie bezpośrednio 
podmiotom aplikującym o pomoc publiczną, np. przedsiębiorcom czy jednostkom sa-
morządu terytorialnego. Z  kolei w  przypadku mechanizmu zwrotnego o  instrumenty 
inżynierii finansowej aplikują pośrednicy finansowi – banki, fundusze poręczeń, fundu-
sze pożyczkowe, fundusze venture capital, które następnie dystrybuują środki publiczne 
do odbiorców ostatecznych.

Z założenia udział pośredników finansowych w systemie dystrybucji środków unijnych 
powinien być dużym atutem systemu i sprawić, że zsumowanie know–how różnych part-
nerów procesu (samorząd, instytucja finansowa, inwestor) przyczyni się do lepszej jako-
ści projektów. Z drugiej strony należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zwrotne instru-
menty finansowe uruchomione w ramach obecnej perspektywy dotychczas nie cieszą się 
powodzeniem wśród potencjalnych odbiorców. Dlatego istotne jest przeprowadzenie 
badań przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie tych instrumentów, w celu wycią-
gnięcia odpowiednich wniosków. Przyczyny mogą być różne, począwszy od niskiej 
atrakcyjności instrumentów (w porównaniu z warunkami rynkowymi), jednoczesnego 
dostępu do dotacji (jako znacznie bardziej atrakcyjnego instrumentu wsparcia dla bene-
ficjenta) czy skierowanie kampanii informacyjnej do niewłaściwych adresatów.

Instrumenty inżynierii finansowej są obecnie dostępne w kilku programach na poziomie 
krajowym i europejskim. Szczegółowe zestawienie znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 1. Instrumenty inżynierii finansowej dostępne w ramach obecnej perspektywy

Programy ramowe

UE

CIP –

Competitiveness

and Innovation

Framework

Programme

GIF (High Growth and Innovative SME Facility)

W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny inwestuje w wyspecjalizo-
wane fundusze podwyższonego ryzyka, w tym fundusze finansujące wczesne 
stadium rozwoju firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub 
koncentrujące się na określonych sektorach/technologiach, fundusze typu venture 
capital finansujące działania badawczo–rozwojowe itp.

SMEG (SME Guarantee Facility)

Instrument stanowi system poręczeń dla MSP, jego celem jest zapewnianie dodat-
kowych regwarancji dla systemów gwarancyjnych oraz udzielanie gwarancji 
bezpośrednich na rzecz pośredników finansowych.

CBS (Capacity Building Scheme)

Instrument został opracowany jako system rozwijania zdolności instytucji pośred-
nictwa finansowego. Jego zadaniem jest zwiększanie specjalistycznej wiedzy na 
temat inwestycji i technologii w instytucjach finansowych oraz zwiększanie podaży 
kredytów dla MSP poprzez ulepszenie procedur oceny wiarygodności finansowej 
w ramach kredytowania MSP.

7 Program Ramowy WE 

RSFF (Risk Sharing Finance Facility)

Mechanizm zwiększający dostęp do kredytów i gwarancji na finansowanie projek-
tów wysokiego ryzyka w sferze B+R, zgodnych z celami 7PR i mających silny wymiar 
europejski.
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Programy

współpracy

międzynarodowej

Inicjatywa JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation)

Celem instrumentu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnym i/lub 
międzynarodowym przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
z regionu Morza Bałtyckiego poprzez udzielanie poręczeń kredytowych i pożyczek 
na innowacje.

Inicjatywa JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe)

Celem instrumentu jest wsparcie podmiotów oferujących mikrokredyty/instytucji 
mikrofinansowych poprzez pomoc techniczną i wsparcie finansowe.

Programy

ogólnokrajowe

i ponadregionalne

Program

Operacyjny

Innowacyjna

Gospodarka

Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (Działanie 3.2 PO IG)

Celem działania jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 
MSP znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnie-
niem MSP innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R.

Program

Operacyjny Rozwój

Polski Wschodniej

Instrumenty inżynierii finansowej (Działanie I.2 PO RPW)

Celem działania jest zwiększenie dostępności MŚP do zewnętrznych źródeł finanso-
wania poprzez system poręczeń objętych reporęczeniem.

Programy

regionalne

Regionalny

Program

Operacyjny

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)

Celem Inicjatywy JEREMIE jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP 
do pozadotacyjnych instrumentów finansowych, wśród których wymienić można 
m.in. mikrokredyty, mikropożyczki, poręczenia, gwarancje.

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas)

Celem Inicjatywy JESSICA jest dokonywanie zwrotnych inwestycji w zintegrowane 
projekty miejskie, ujęte w lokalnych dokumentach strategicznych.

Źródło: Opracowanie własne za: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Mechanizmy inżynierii finansowej 
w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 r., Gdańsk 2010.

Oceniając zainteresowanie potencjalnych beneficjentów instrumentami zwrotnymi, warto 
posiłkować się danymi w zakresie wykorzystania dostępnych budżetów. I tak np. według 
danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec lipca 2011  r. z  całkowitej kwoty 
przeznaczonej na wdrożenie Inicjatywy JEREMIE w wysokości ponad 1,7 mld zł podpisa-
no dotychczas ponad 1350 umów z ostatecznymi odbiorcami o wartości ponad 114 mln zł1. 
Z kolei w ramach Inicjatywy JESSICA z dostępnych 1,06 mln zł rozdysponowano mniej 
niż 100 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek. Również w ramach działania 3.2 POIG 
fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, pełniące rolę pośrednika finansowego, wydały 
niewielką kwotę dostępnych środków. Tym samym należy stwierdzić, że zainteresowanie 
powyższymi instrumentami jest dotychczas niewielkie.

Instrumentem, który nie został wymieniony w  powyższym zestawieniu, jest działanie 
4.3 POIG Kredyt technologiczny. Zawiera ono cechy zarówno instrumentu zwrotnego, 
jak i  bezzwrotnego. Elementem charakterystycznym dla instrumentów zwrotnych jest 
zaangażowanie instytucji finansowych – banków komercyjnych, które udzielają przed-

1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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siębiorcom z sektora MŚP tzw. kredytu technologicznego na wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań (kredyt udzielany jest na warunkach rynkowych). Po spełnieniu przez wnio-
skodawcę wymogów banku komercyjnego dotyczących zdolności kredytowej, wniosek 
o dofinansowanie składany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę in-
stytucji wdrażającej. Po pozytywnym przejściu procedury oceny wniosku przedsiębiorcy 
mogą otrzymać dotację w formie tzw. premii technologicznej, która zostanie przezna-
czona na spłatę części kredytu. Warunkiem otrzymania premii jest uruchomienie, na 
podstawie wdrożonej technologii, wytwarzania i sprzedaży nowych lub znacząco ulep-
szonych towarów, procesów czy usług. Po zmianach dokonanych w 2011 r. instrument 
cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Doświadczenia zbierane przez 
BGK i instytucje finansowe przy Kredycie technologicznym mogą ułatwić proces wdra-
żania instrumentów zwrotnych w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE.

1.2. Inicjatywa JESSICA jako zapowiedź zmian 
w systemie dystrybucji środków unijnych
Inicjatywa JESSICA (ang.: Joint European Support for Sustainable Investment in City Are-
as) jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską 
i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Jej głównym ce-
lem jest wspieranie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacji poprzez oferowa-
nie odnawialnych instrumentów finansowych w postaci:

 – pożyczek,
 – wkładów kapitałowych,
 – gwarancji.

Inicjatywa została oficjalnie zapoczątkowana 30.5.2006 r. porozumieniem o współpracy 
pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Roz-
woju Rady Europy w zakresie finansowania rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich2. 
Przyczyną powstania Inicjatywy była potrzeba stworzenia instrumentu, który byłby 
w stanie uzupełniać dostępne dotacyjne źródła wsparcia obszarów miejskich oraz po-
zwoliłby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom ekonomicznym i społecznym zagraża-
jącym zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Opracowane między wrze-
śniem a  grudniem 2006  r. przez Europejski Bank Inwestycyjny studium ewaluacyjne 
wykazało, iż niezbędne jest odciążenie sektora publicznego, na którym dotychczas spo-
czywał ciężar rozwoju miast, i  pobudzenie zainteresowania inwestorów prywatnych 
projektami miejskimi, zawierającymi elementy społeczne. Ryzyko niepowodzenia tych 
projektów oraz niska atrakcyjność zdegradowanych obszarów wymagających interwen-

2 Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to the financing of urban renewal and development 
for the Programming Period 2007–2013 of the Community Structural Funds between the European Commission, the 
European Investment Bank and the Council of Europe Development Bank. Bruksela 30.5.2006. 
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cji dotychczas zniechęcały inwestorów do udziału w tych przedsięwzięciach. Nowy in-
strument, w ramach którego oferowane będzie preferencyjne finansowanie, ma za zada-
nie zmienić tę tendencję. Bodźcem wpływającym dodatkowo na jego atrakcyjność ma 
zostać kapitał pochodzący z banków komercyjnych, biorących udział w procesie dystry-
bucji środków z Inicjatywy JESSICA. Oceniono, iż zastosowanie instrumentów zwrot-
nych stworzy efekt mnożnikowy i pozwoli sfinansować większą liczbę projektów miej-
skich przy dostępnej wielkości środków.

W studium przedstawiono dodatkowo zarys działania Inicjatywy oraz schemat funkcjo-
nowania funduszy powierniczych i  funduszy rozwoju obszarów miejskich. Wstępna 
analiza potencjalnych obszarów Europy, które mogą zostać objęte Inicjatywą, wykazała, 
iż regiony Europy są zróżnicowane pod względem problemów o charakterystyce miej-
skiej i wymagać będą instrumentów oddziaływania dostosowanych do zróżnicowanych 
potrzeb. Z  tego też powodu w  studium zamieszczono rekomendacje co do możliwie 
szerokiego zakresu dostępnych instrumentów finansowych, jak również zakresu projek-
tów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie. Przy czym zwrotna konstrukcja instru-
mentu wsparcia ukierunkowana jest na projekty samofinansujące się w  dłuższej per-
spektywie czasowej (czyli generujące przychody umożliwiające spłatę zobowiązania), co 
powinno pozwolić na alternatywny rozwój miast bez ich zadłużania się.

Potencjalne dziedziny, w ramach których możliwe jest uzyskanie finansowania ze środ-
ków Inicjatywy JESSICA, to wszelkie inwestycje na terenach objętych zintegrowanym 
planem rozwoju danego obszaru miejskiego, poczynając od rewitalizacji obszarów po-
przemysłowych i powojskowych, poprzez inwestycje w edukację, kulturę, transport, jak 
również odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną, jak i przedsięwzięcia 
z zakresu infrastruktury mieszkalnictwa.

Fundusze z Inicjatywy JESSICA mogą być przeznaczone na finansowanie projektów miejskich za-
wartych w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich, w szczególności na finansowanie:

 – infrastruktury miejskiej obejmującej transport, gospodarkę wodno–ściekową, energię;
 – zagospodarowanie terenów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego na cele turystyczne 

lub inne cele zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym na hotele, gmachy uczelni, 
domy opieki dla osób starszych;

 – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, w tym oczyszczenie i dekontaminacja terenów;
 – zwiększenie efektywności energetycznej3.

Do katalogu potencjalnych beneficjentów Inicjatywy należą przedsiębiorcy prywatni, 
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające 
na zlecenie JST, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, szkoły wyższe, jed-
nostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i pla-
cówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Kościoły i  związki wy-

3 JESSICA – Holding Fund Handbook, Europejski Bank Inwestycyjny, str. 10.




