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Definicje i skróty 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CEB Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development 
Bank) 

Doradca, Arup Ove Arup & Partners International Ltd. 

DRPO Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny 

EBI lub Bank Europejski Bank Inwestycyjny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

HF Fundusz Powierniczy – (ang. holding fund). W oficjalnym polskim 
tłumaczeniu stosownych rozporządzeń Unii Europejskiej 
odpowiednikiem angielskiego wyraŜenia „Holding Fund” jest 
sformułowanie „Fundusz Powierniczy”. 

IZ Instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym 

IW Instytucja WdraŜająca 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

Kancelaria WKB Kancelaria prawnicza Wierciński Kwieciński Baehr Sp. k. 

KE Komisja Europejska 

KFM Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 

LPR Lokalny Program Rewitalizacji, Lokalny Plan Rewitalizacji 

MRPO Małopolski Regionalny program operacyjny 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

PPP Partnerstwo publiczno-prywatne 

Raport Wst ępny Niniejszy raport przygotowany zgodnie z umową o usługi 
doradcze zawartą z EBI 

Region, Regiony Województwo małopolskie i województwo dolnośląskie 

RPO Regionalny program operacyjny  

Studium, Projekt Projekt doradczy pn. „Studium WdroŜenia JESSICA – Polska 
Południowa”. Studium realizowane przez Arup na rzecz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z oceną 
moŜliwości wdroŜenia programu JESSICA w Polsce dla 
województwa małopolskiego i dolnośląskiego. 

UDF Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – ang. Urban 
Development Fund 

UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ZIPROM, ZSROM Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich lub 
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Miejskich  
(pojęcia uŜywane zamiennie) 

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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Wprowadzenie 

Niniejszy Raport Końcowy został sporządzony w ramach realizacji projektu doradczego pn. 
„Studium MoŜliwości WdroŜenia Inicjatywy JESSICA - Polska Południowa” realizowanego 
przez Ove Arup & Partners International Ltd. na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w okresie od września 2008 r. do stycznia 2009 r. 

Raport Końcowy został poprzedzony Raportem Wstępnym opracowanym w pierwszych 
tygodniach realizacji projektu. Raport Końcowy zawiera analizy, które są wymagane 
zgodnie z umową oraz uwzględnia zagadnienia omówione i planowane do realizacji w 
Raporcie Wstępnym. 

Raport Końcowy prezentuje kolejno zadania Doradcy zgodnie z wymaganym zakresem 
Studium. W ramach kaŜdego z zadań przedstawiony został wymagany zakres oraz 
wykonane analizy i wnioski. W uzasadnionych przypadkach w odrębnych podpunktach 
omówiliśmy kwestie dotyczące kaŜdego z analizowanych województw. 

Niniejszego raportu nie naleŜy traktować jako rekomendacji inwestycyjnej dla jakiegokolwiek 
potencjalnego podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w inicjatywie JESSICA. 

JESSICA oznacza „Wspólne europejskie wsparcie na rzecz zrównowaŜonych inwestycji w 
obszarach miejskich” (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas). Inicjatywa ta jest rozwijana przez Komisję Europejską i Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Według nowych 
procedur kraje członkowskie UE mają moŜliwość wykorzystania części finansowania 
dotacyjnego ze środków unijnych, w ramach ich tzw. Funduszy Strukturalnych, na 
inwestycje zwrotne w projekty zawarte w zintegrowanych planach trwałego rozwoju 
obszarów miejskich. Finansowanie to moŜe przybierać formę wkładów kapitałowych, 
poŜyczek i/lub gwarancji i jest udzielane projektom poprzez Fundusze Rozwoju Obszarów 
Miejskich oraz, jeśli kraje członkowskie tak postanowią, Fundusze Powiernicze. 

Poprzez wykorzystanie mechanizmów inŜynierii finansowej JESSICA zmierza do 
zmobilizowania i przyciągnięcia dodatkowych środków finansowych na projekty rewitalizacji 
i rozwoju obszarów miejskich. Finansowanie dłuŜne oferowane przez EBI i CEB stanowi 
moŜliwość uzupełnienia środków publicznych (unijnych i krajowych) przewidzianych w 
programach operacyjnych, finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w celu wytworzenia 
odpowiedniego wsparcia dla rosnących potrzeb inwestycyjnych w zakresie 
zrównowaŜonego rozwoju obszarów miejskich. 

Metodyka analiz 

Przy opracowaniu niniejszego Studium wykorzystano następujące metody analizy: 

a) bezpośrednie wywiady (spotkania lub rozmowy telefoniczne) z instytucjami 
potencjalnie zaangaŜowanymi w JESSICA, 

b) zbieranie informacji o potencjalnych projektach w trakcie spotkań z respondentami, 

c) własne studia rynkowe dotyczące działań rewitalizacyjnych w analizowanych 
Regionach i w całej Polsce, 

d) analiza dostępnych studiów wdroŜenia JESSICA w innych krajach, w tym: 

• “Urban Development Funds in Europe. Ideas for implementing the JESSICA 
Initiative”. Prof. Nadler & FIRU, 2008 

• “JESSICA Wales Urban Development Fund (UDF). JESSICA Preliminary Study 
for Wales. Final Report”. King Sturge Consultancy. Wrzesień 2008 

e) wykorzystanie doświadczenia ekspertów Arup w zakresie projektów rewitalizacyjnych i 
instrumentów finansowych. 
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W Raporcie Końcowym wykorzystane zostały takŜe wnioski z ostatecznej wersji raportu 
prawnego pn. „Analiza prawnych uwarunkowań wdraŜania inicjatywy JESSICA w Polsce” 
przygotowanym przez kancelarię prawną Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. 

W okresie realizacji zlecenia przeprowadzono spotkania z następującymi instytucjami: 

a) Województwo małopolskie 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2 spotkania) 

• Miasto Kraków 

• Miasto Chrzanów 

• Miasto Trzebinia 

b) Województwo dolnośląskie 

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2 spotkania) 

• Miasto Wrocław (2 spotkania) 

Ponadto przeprowadzono spotkania z: 

• Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) 

• Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

• BRE Bank Hipoteczny S.A. 

• Depfa Bank plc 

• Dexia Kommunalkredit Bank 

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (TFI Skarbiec) 

• Quinlan Private Golub (Poland) Sp. z o.o. 

• TRI Granit 

• TUP S.A. 

• Kancelaria prawnicza Wierciński Kwieciński Baer (WKB) 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom wymienionych powyŜej 
instytucji za poświęcony czas, przekazane informacje i wkład w dyskusję na temat nowego 
instrumentu finansowego JESSICA i przygotowanie niniejszego studium. 

W pracach uwzględniono takŜe informacje pozyskane w trakcie konferencji poświęconych 
inicjatywie JESSICA, które odbyły się 23 czerwca 2008 roku w Szczecinie i 11 września 
2008 roku w Poznaniu. 
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Podsumowanie głównych wniosków raportu 

Potencjał rynku projektów rewitalizacji obszarów mi ejskich 

W analizowanych Regionach występuje duŜe zapotrzebowanie na projekty rewitalizacji 
miast, zarówno w największych miastach Regionów, jak i w małych i średnich miastach. 
Obszary wymagające rewitalizacji to zdegradowane części miast, obszary powojskowe i 
poprzemysłowe. Istnieje znaczny potencjał rynkowy dla projektów rewitalizacyjnych. 

Liczba projektów zrealizowanych oraz środki dostępne w ramach ZPORR 2004-2006 były 
niewielkie w stosunku do potrzeb. W obecnym okresie programowym 2007-2013 dostępne 
środki równieŜ nie pozwolą na zrealizowanie wszystkich planowanych przez miasta 
projektów. Dostępność tych funduszy jest jednak bardzo istotna dla miast i ich 
wykorzystanie ma wysoki priorytet w działaniach miast. 

Większość projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych polegała 
dotychczas na działaniach renowacji majątku o typowo publicznym charakterze (renowacja 
ulic, fasad budynków, obiektów zabytkowych), bez elementów inwestycji, które mogłyby 
generować bezpośrednio dochody dla miast. ZałoŜeniem interwencji unijnej było 
dofinansowywanie projektów, które nie generują znacznego dochodu. Występuje zatem 
potrzeba innego definiowania zakresu projektów, aby zmienić finansowanie projektów z 
systemu dotacyjnego na system finansowania zwrotnego. 

W głównych miastach Regionów są podejmowane znaczące inwestycje przy współudziale 
inwestorów prywatnych, które przyczyniają się do rewitalizacji obszarów miejskich. 
Przykłady takich projektów wskazują na stosunkowo proste mechanizmy współpracy 
pomiędzy samorządami a podmiotami prywatnymi. Miasta dysponujące nieruchomościami 
sprzedają je inwestorowi prywatnemu lub zawiązują z inwestorami spółki wnosząc 
nieruchomości jako wkład rzeczowy do spółek celowych. Przygotowanie i realizacja projektu 
spoczywa w większości na inicjatywie przedsiębiorców prywatnych (deweloperzy). Istnieje 
zatem moŜliwość zdefiniowania projektów tak, aby moŜliwy był zwrot nakładów, jak równieŜ 
moŜliwe jest wykorzystanie inicjatyw prywatnych dla realizacji projektów rewitalizacji. 

Miasta są nadal w posiadaniu nieruchomości, które mogą słuŜyć, jako wkład do spółek 
projektowych realizujących projekty rewitalizacyjne. Tworzy to istotny potencjał dla realizacji 
projektów z udziałem finansowania poprzez JESSICA. 

Krótkoterminowo w latach 2009-2010 moŜna się spodziewać spowolnienia działalności 
deweloperów ze względu na zmniejszoną dostępność kredytów bankowych wynikającą z 
kryzysu na rynkach finansowych zapoczątkowanego w USA w 2007 roku. Trudno jednak 
przewidzieć, w jakim stopniu w najbliŜszych dwóch latach ograniczy to skłonność 
deweloperów do planowania i realizacji nowych inwestycji. Jest bardzo prawdopodobne, Ŝe 
dostępność długoterminowego finansowania będzie ograniczona przez banki na kilka lat, co 
powoduje, Ŝe rola funduszy JESSICA oraz instytucji takich, jak EIB czy CEB w dostępności 
finansowania projektów rewitalizacyjnych będzie jeszcze bardziej istotna. 

JESSICA jest instrumentem finansowym, który powinien dobrze wpasować się w brak 
funduszy rewitalizacyjnych i duŜe potrzeby rynku na projekty rozwoju obszarów miejskich. 
Pojawienie się nowego źródła finansowania otwiera nowe moŜliwości i naleŜy spodziewać 
się, iŜ przyczyni się to do pojawienia nowych projektów, które wcześniej były odrzucane na 
etapie wstępnej oceny w tradycyjnym systemie dotacyjnym.  

Miasta są zainteresowane długoterminowym rozwojem obszarów miejskich i 
stymulowaniem rozwoju miast. Wszelkie dodatkowe instytucje wspierające finansowo, 
organizacyjnie lub koncepcyjnie projekty rewitalizacyjne mogą liczyć na duŜe poparcie 
władz miejskich. Wprowadzenie na rynek funduszu działającego w ramach JESSICA, 
ukierunkowanego na wsparcie rozwoju miast, ma więc szanse długoterminowego 
funkcjonowania. 

Proces przygotowania i realizacji inwestycji jest czasochłonny i zajmuje od 2 do 5 lat. 
Dlatego miasta będące inicjatorami projektów rewitalizacyjnych oczekują od Instytucji 
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Zarządzających uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o sposobie 
wykorzystania funduszy unijnych w celu odpowiedniego przygotowania organizacyjnego 
projektów i zabezpieczenia środków w budŜetach. Z tej perspektywy, decyzja o wdroŜeniu 
inicjatywy JESSICA powinna być podjęta w moŜliwie krótkim terminie. 

Strategia implementacji JESSICA w Regionach 

Implementacja instrumentu JESSICA w Polsce wiąŜe się z trzema głównymi perspektywami 
czasowymi: krótkoterminową (1 – 2 lata) prowadzącą do utworzenia Funduszy Rozwoju 
Obszarów Miejskich (UDF), średnioterminową (do 2015 roku) związaną z perspektywą 
wykorzystania funduszy unijnych w okresie 2007-2013 oraz długoterminową o 
nieoznaczonej perspektywie czasowej. KaŜdy z tych okresów niesie za sobą inne priorytety 
i inne uwarunkowania. Proces implementacji instrumentu JESSICA będzie mieć charakter 
ewolucyjny i nie jest obecnie jednoznaczne, jaki kształt fundusze UDF powinny mieć w 
perspektywie długookresowej. 

Proponowane struktury organizacji funduszy w ramach inicjatywy JESSICA w Regionach 
odpowiadają średnioterminowym potrzebom realizacji polityki Regionów w zakresie 
zagospodarowania funduszy unijnych dostępnych poprzez Regionalne Programy 
Operacyjne 2007-2013. Jednocześnie struktury te mają charakter rozwiązań pilotaŜowych, 
jako nowe instytucje tego typu w Polsce. W dłuŜszej perspektywie głównym czynnikiem 
rozwoju funduszy UDF będzie potrzeba wspierania miast w realizacji projektów 
rewitalizacyjnych oraz moŜliwości wsparcia przez miasta działalności UDF. Z uwagi na 
charakter pilotaŜowy proponowanych struktur nie jest wykluczone, Ŝe wzorem niektórych 
krajów europejskich, fundusze UDF mogą ewoluować w kierunku spółek handlowych 
wyposaŜonych w majątek miejski i pełnić oprócz funkcji instytucji współfinansującej projekty 
takŜe rolę miejskich deweloperów. Na obecnym etapie zakłada się pełnienie przez UDF 
wyłącznie roli instytucji wspierającej merytorycznie proces przygotowania projektów oraz 
oferującej wsparcie finansowe dla realizacji projektów. 

Utworzenie funduszu powierniczego w dłuŜszej perspektywie moŜe zmniejszyć 
konkurencyjność produktów JESSICA z powodu potrzeby ponoszenia dodatkowych 
kosztów zarządzania tym funduszem. Jednak utworzenie funduszu powierniczego znajduje 
uzasadnienie w krótkim terminie w celu doprowadzenia do utworzenia UDF. Wiele 
argumentów przemawia za tym, aby funkcje zarządcy funduszu powierniczego powierzyć 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. EBI posiada dogłębną znajomość wiedzy o 
inicjatywie JESSICA wynikająca z roli EBI, jako organu wdraŜającego ten instrument, moŜe 
wspierać akceptację koniecznych zmian prawnych i programów pomocowych w strukturach 
Unii Europejskiej a takŜe moŜe zostać zarządcą funduszu powierniczego bez konieczności 
organizacji przetargu publicznego. W przypadku wyboru innego zarządcy wiele z tych 
atutów byłoby nieosiągalnych. 

Nadal kilka kwestii związanych z wdroŜeniem instrumentu JESSICA wymaga wyjaśnień i 
dalszych prac analitycznych. Między innymi aktualnie nie ma jednoznacznej podstawy 
prawnej ustanowienia relacji formalno-prawnej pomiędzy IZ i HF. Istniejąca ustawa o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju przewiduje tylko dotacyjny system wdraŜania 
działań w ramach RPO. Zakres działań HF i UDF odpowiada w zasadzie zakresowi 
działalności instytucji pośredniczącej/wdraŜającej. Zapisów tej ustawy nie da się wprost 
zastosować do systemu wdraŜania projektów w oparciu o JESSICA, gdyŜ finansowanie w 
formie zwrotnej nie jest dotacją. Rodzi to potencjalne ryzyko interpretacyjne zapisów i 
wymaga dalszego szczegółowego wyjaśnienia prowadzącego do jednoznacznych zapisów 
prawnych. 

W początkowym okresie funkcjonowania JESSICA w Polsce jest rekomendowane 
stworzenie jednego Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Środki dostępne w ramach 
RPO są na tyle ograniczone, iŜ w niektórych Regionach UDF moŜe finansować bardzo 
niewielką liczbę projektów. 
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Potencjalni uczestnicy JESSICA 

W budowaniu podstawowej struktury funduszy UDF kluczową rolę w najbliŜszych 2 latach 
będą odgrywać Urzędy Marszałkowskie i EBI, jako zarządca funduszu powierniczego. W 
kolejnych latach kluczową rolę w realizacji projektów będą odgrywać utworzone UDF oraz 
Urzędy Miejskie współuczestniczące w realizacji projektów. Zakres podmiotów 
zaangaŜowanych w realizację projektów z udziałem JESSICA zaleŜeć będzie od struktury i 
specyfiki projektu. 

Głównymi podmiotami, które będą mogły się zaangaŜować w inicjatywę JESSICA w 
charakterze podmiotu zarządzającego funduszami UDF są banki i instytucje profesjonalnie 
zarządzające funduszami. 

Zakres zainteresowania JESSICA będzie się najprawdopodobniej pokrywać w niektórych 
obszarach z działalnością innych funduszy na rynku. Aktywne obecnie na rynku fundusze 
poŜyczkowe i gwarancyjne mają bardzo ściśle zdefiniowane typy projektów i potencjalnych 
poŜyczkobiorców (np. fundusze zarządzane przez BGK). Fundusze te dzięki korzystnym 
warunkom finansowania oraz doświadczeniu branŜowemu są dość atrakcyjne dla 
potencjalnych poŜyczkobiorców w porównaniu z typowo komercyjnymi źródłami 
finansowania. Nie wydaje się to jednak problematyczne dla wykorzystania funduszy 
JESSICA, nawet w przypadku jeśli istniejące fundusze są zdolne zaoferować korzystniejsze 
warunki finansowania lub wykluczają moŜliwość finansowania z innych funduszy 
pomocowych. JESSICA moŜe w niektórych przypadkach pozostać dodatkowym źródłem 
finansowania oraz finansować projekty, które z jakichkolwiek przyczyn nie mają moŜliwości 
uzyskania wsparcia innych funduszy. 

JESSICA powinna być postrzegana przez potencjalnych poŜyczkobiorców jako źródło 
finansowania na warunkach preferencyjnych zarówno pod względem łatwości dostępu do 
środków, szybkich terminów dostępności środków oraz korzystnych warunków spłaty 
zadłuŜenia (karencje spłat, koszt finansowania). 

Instytucje finansowe preferują zaangaŜowanie finansowe na poziomie indywidualnych 
projektów. Z powodu dość trudnego do zdefiniowania charakteru UDF, na obecnym etapie 
naleŜy zakładać, Ŝe zdecydowana większość instytucji będzie preferowała zaangaŜowanie 
tylko na poziomie indywidualnych projektów. Takie podejście dodatkowo spowoduje, Ŝe 
zainteresowanie będzie istotnie zaleŜeć od wielkości projektu. 

Istnieje małe prawdopodobieństwo, by na poziomie Funduszu Powierniczego udało się 
zgromadzić dodatkowy kapitał. śadna z instytucji finansowych, z którymi odbyto spotkania 
nie zadeklarowała zaangaŜowania swoich środków na tym poziomie. Niechęć tych instytucji 
do przekazania środków finansowych do tego rodzaju funduszu wynika z faktu, Ŝe bez 
wskazania konkretnych projektów nie moŜna w sposób rzetelny oszacować ryzyka 
inwestycyjnego. 

Zbudowanie silnych kapitałowo UDF jest trudne do wykonania w krótkim terminie. Banki i 
instytucje finansujące mają wiele uwarunkowań, które utrudniają bezpośrednie finansowanie 
UDF. Krótkoterminowe perspektywy dla rynku kredytowego są dość pesymistyczne, co 
zwiększa restrykcyjność podejścia banków do kredytowania. Główny potencjał UDF wiąŜe 
się z moŜliwością zaangaŜowania kapitału prywatnego i poŜyczek bankowych na poziomie 
finansowania projektu. 

Wartość funduszu UDF moŜe być praktycznie zwiększana tylko poprzez wpłaty sektora 
publicznego. Wpłaty te mogą być znaczne w przyszłości, ale wstępna ocena wskazuje, Ŝe 
trudno będzie zwiększyć w najbliŜszym czasie pulę dostępnych środków o więcej niŜ 50% 
środków przekazanych w ramach RPO. 

Ocena całkowitej wartości projektów inwestycyjnych prowadzi do dość szerokiego 
przedziału szacunku wielkości przyszłych projektów od 2 do 10 krotnie przewyŜszających 
wartość środków, którymi będą dysponować UDF. Wskazuje to, Ŝe występuje większy 
potencjał na zwiększenie skali oddziaływania środków unijnych w systemie organizacji 
funduszy UDF, niŜ w tradycyjnym systemie dotacyjnym. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 9 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

Potencjalne projekty 

W rozporządzeniach unijnych w kontekście instrumentu JESSICA mówi się o realizowaniu 
projektów wynikających ze Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich. Oznacza 
to, iŜ wszystkie projekty, które będą finansowane ze środków funduszu JESSICA muszą być 
zapisane w takich planach (strategiach). Z drugiej strony w Ŝadnym dokumencie unijnym ani 
polskim nie określono definicji i wymagań odnośnie tego rodzaju dokumentów. 

Aktualnie obowiązek przygotowywania wytycznych do przygotowania takich planów 
spoczywa na Instytucjach Zarządzających. Instytucje te są zobowiązane określić standardy 
dokumentów, których będą wymagać w trakcie oceny. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ z poprzedniego 
okresu programowania 2004-2006 miasta dysponują Lokalnymi Programami Rewitalizacji i 
ich uaktualnienia bądź nowe Lokalne Programy Rewitalizacji będą pełnić rolę ZIPROM. 

Aktualnie nie wszystkie regiony w Polsce przygotowały wytyczne dotyczące przygotowania 
nowych programów rewitalizacji. Wytyczne te nie uwzględniają przewaŜnie specyfiki 
instrumentu JESSICA. Stwarza to niedosyt dokumentów planistycznych koniecznych do 
akceptacji projektów, jako wpisujących się w zintegrowane strategie rozwoju miast. 

Obszarem zainteresowania dla JESSICA będą na pewno projekty, które cechują się 
efektami ekonomiczno-społecznymi przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności 
finansowej. W przypadku wysokiej rentowności projekty takie będą takŜe w obszarze 
zainteresowania inwestorów prywatnych, dla których rentowność finansowa będzie 
głównym kryterium. Najbardziej naturalnym obszarem dla JESSICA moŜe być moŜliwość 
angaŜowania się w projekty uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, 
lecz o niewielkiej zyskowności, ale zapewniającej zwrot zainwestowanych środków. Takie 
projekty nie kwalifikują się do pomocy bezzwrotnej (generują zysk), ale są zbyt mało 
atrakcyjne dla typowo komercyjnego finansowania. 

Fundusze powinny potrafić uczestniczyć w projektach poprzez róŜne produkty, tj. poŜyczki, 
gwarancje, wkłady kapitałowe. Procedury decyzyjne powinny pozwalać na szybki czas 
wydania decyzji inwestycyjnej i powinny być przejrzyste. 

Z punktu widzenia beneficjentów instrument JESSICA ze względu na charakter zwrotny 
finansowania będzie mniej atrakcyjny niŜ dotychczas stosowane dotacje. Jednak 
implementacja JESSICA powinna prowadzić do przygotowania projektów większych i o 
szerszym zasięgu i lepiej przygotowanych, niŜ w tradycyjnym systemie dotacyjnym. Efektem 
tego będzie zwiększenie wielkości kapitału zaangaŜowanego w rewitalizację i jednocześnie 
osiągnięcie efektu silniejszego oddziaływania funduszy unijnych na faktyczną rewitalizację 
obszarów miejskich, niŜ przy tradycyjnym systemie dotacyjnym. 

Działania wdro Ŝeniowe 

Działania wdroŜeniowe będą dla kaŜdego Regionu specyficzne, choć niektóre elementy 
będą musiały być jednakowe dla wszystkich Regionów (zmiany aktów prawnych, 
zatwierdzenie programu pomocowego przez Komisję Europejską, organizacja funduszu 
powierniczego). Występowanie elementów wspólnych stwarza moŜliwość wspólnej realizacji 
przez Regiony krytycznych elementów, np. poprzez zintegrowanie działań przy tworzeniu 
funduszu powierniczego. 

Potrzebne będzie dalsze wsparcie techniczne przy tworzeniu struktur JESSICA oraz przy 
przygotowaniu projektów do przyszłego finansowania przez UDF. Główne obszary wsparcia 
w zakresie usług profesjonalnych to analizy prawne i doradztwo transakcyjno-ekonomiczne. 

Wybór podmiotów zarządzających UDF będzie kluczowym procesem realizowanym przez 
fundusz powierniczy. PoniewaŜ istnieje wiele instytucji, które mogłyby być zainteresowane 
zarządzaniem UDF, uzasadnione jest przeprowadzenie dwustopniowej procedury wyboru, 
aby nie angaŜować zbyt wielu instytucji w opracowywanie szczegółowej dokumentacji 
ofertowej. 
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1 Zadanie 1: Uwarunkowania rynkowe dla wdraŜania 

JESSICA 

Celem Zadania 1 jest określenie uzasadnienia merytorycznego i finansowego dla 
wykorzystania instrumentu JESSICA w celu przyspieszenia realizacji inwestycji 
wspierających rewitalizację obszarów miejskich przewidzianych w Regionalnych 
Programach Operacyjnych. 

1.1 Zadanie 1.1 Rynek projektów rewitalizacyjnych 

Zadanie 1.1 Przegląd rynku projektów miejskiej rewitalizacji w Regionach wraz z opisem 
istniejących publicznych programów i innych instrumentów finansowych (w tym 
istniejące fundusze inwestycyjne) dostępnych dla celów promocji Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich oraz stymulowania inwestycji w tym sektorze. Raport 
powinien równieŜ zawierać opis moŜliwości oraz zdolności regionalnej 
administracji publicznej i agencji państwowych do udzielania wkładów 
kapitałowych, a takŜe udzielania kredytów, gwarancji i innego rodzaju nie 
dotacyjnej pomocy finansowej dla projektów rewitalizacji obszarów miejskich. 
W raporcie powinna takŜe znaleźć się analiza popytu na tego typu wsparcie. 

1.1.1 Potencjał rynku rewitalizacji obszarów miejskich 

Pierwsze działania rewitalizacyjne w Polsce rozpoczęto po 1990r. w ramach realizacji 
pojedynczych projektów modernizacji starych budynków osiedlowych, odnawiania obiektów 
zabytkowych czy przebudowy starych fabryk. Projekty te były jednak zazwyczaj 
przeprowadzane i finansowane samodzielnie przez Urzędy Miejskie, a zintegrowane plany 
rewitalizacji w zasadzie nie istniały. Dopiero wraz z momentem przystąpienia do UE 
pojawiła się moŜliwość finansowania tego typu przedsięwzięć w ramach funduszy 
strukturalnych. Lokalne Programy Rewitalizacji przygotowywane były w oparciu o wytyczne 
„Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006”, a wynikały bezpośrednio ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Obecnie w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych dla kaŜdego z województw 
określone zostały Osie Priorytetowe, w ramach których przewidziano środki na 
przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych między innymi na terenach miejskich. Celem 
tych działań ma być przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast, na których nasilają się 
negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny 
przestrzeni. Działania te powinny prowadzić do odnowy najbardziej zdegradowanych 
obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych. Poszczególne 
miasta w województwach przygotowywały tzw. Miejskie Programy Rewitalizacji lub Lokalne 
Programy Rewitalizacji, na podstawie których ubiegały się o środki finansowe na realizacje 
zaplanowanych inwestycji. Wsparcie udzielone zostanie w szczególności na zintegrowane 
rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.  

Samo pojęcie „rewitalizacja” jest nadrzędne w stosunku do takich pojęć jak: rewaloryzacja, 
przebudowa, modernizacja, restrukturyzacja, rekultywacja, remont itp. Tak naprawdę 
„rewitalizacja” łączy w sobie elementy wszystkich powyŜszych zagadnień, a więc m.in. 
rozwoju gospodarczego i społecznego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego.  

W jednym z dokumentów dotyczących RPO opracowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego definicję rewitalizacji ujęto następująco: 

„Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces 
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez 
samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu 
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kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do 
jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne”1.  

Cele procesów rewitalizacyjnych odnosi się do następujących zagadnień: 

• ZrównowaŜony i skoordynowany rozwój miasta. 

• Poprawa wizerunku miasta, oŜywienie śródmieść, które utraciły swoją rolę, jako centra 
kulturowe i handlowe miast. 

• Poprawa wizerunku przestrzeni Publicznej pod względem funkcjonalności, estetyki i 
bezpieczeństwa. 

• Modernizacja i odbudowa budynków, ulic i placów o znaczeniu historycznym, 
architektonicznym, artystycznym lub urbanistycznym. 

• Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych lub opuszczonych przez wojsko. 

• Wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego miasta poprzez zapewnienie wsparcia 
kompleksowym projektom modernizacji lub budowy infrastruktury. 

• Dopasowanie warunków mieszkaniowych do nowoczesnych standardów. 

• Rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym. 

• Wzmocnienie poczucia toŜsamości lokalnej mieszkańców. 

Zgodnie z danymi Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie w 
latach 2004-2006 podjęto 178 projektów rewitalizacyjnych w 113 miastach dofinansowanych 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów 
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach ZPORR wyniosła 659 mln PLN, zaś wielkość 
dofinansowania wahała się od 12% do 75% (źródło: opracowanie „Ocena programów i 
projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. Wnioski na przyszłość” 
dr W. Siemiński, dr T. Topczewska). Projekty te były w większości przypadków typowymi 
inwestycjami publicznymi finansowanymi w znacznej części przez jednostki samorządu 
terytorialnego i dotyczyły nieruchomości w zarządzie miasta (place, fasady budynków 
komunalnych). 

Największe miasta, które prowadzą obecnie działania rewitalizacyjne na swoim terenie to 
Poznań, Gdańsk, Łódź, Kraków, Wrocław, śyrardów, Bielsko-Biała, Elbląg, Głogów, Radom, 
Szczecin. Jednymi z najbardziej spektakularnych osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji 
obiektów poprzemysłowych w Polsce są Stary Browar w Poznaniu oraz Manufaktura w 
Łodzi. Projekty te były realizowane w oparciu o inwestorów prywatnych i są inwestycjami o 
charakterze komercyjnym. Wybrane projekty zostały szerzej opisane w rozdziale 1.1.4. 

Fundusze unijne na działania rewitalizacyjne w okresie programowania 2007-2013 zostały 
alokowane poprzez programy regionalne (Regionalne Programy Operacyjne). Dla 
analizowanych Regionów kwestia dostępności funduszy została omówiona w 
rozdziale 1.1.2. 

Istotnym czynnikiem rynkowym, który wpływa na rozwój projektów rewitalizacyjnych jest 
dostępność finansowania przedsięwzięć z innych źródeł niŜ fundusze unijne. W przypadku 
projektów o charakterze komercyjnym realizowanych przy udziale partnerów prywatnych 
dostępność finansowania dłuŜnego (kredyty bankowe, poŜyczki) jest niezbędna dla 
wykonalności projektów. Kryzys na rynkach finansowych zapoczątkowany w USA w roku 
2007 dotyczy takŜe Polski. Obecnie banki komercyjne zaostrzyły warunki przyznawania 
kredytów lub czasowo wstrzymały się od podejmowania decyzji kredytowych. Sytuacja ta 
powinna mieć charakter tymczasowy i nie powinna warunkować realizacji inwestycji 
rewitalizacyjnych w perspektywie wieloletniej, natomiast moŜe wpłynąć na krótkoterminowe 
(1 lub 2 lata) powstrzymanie się deweloperów od przygotowania większych i bardziej 
skomplikowanych projektów inwestycyjnych. 

                                                           
1 „Rewitalizacja w Krakowie” broszura Urzędu Miasta Krakowa 
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Oprócz funduszy unijnych, środków własnych jednostek samorządowych oraz inwestorów 
prywatnych, źródłem finansowania są nieliczne fundusze, które powstały na bazie funduszy 
publicznych i w mogą wspierać programy rewitalizacyjne, przy czym posiadają one ściśle 
określony cel np. projekty termomodernizacyjne.  

1.1.2 Specyfika Regionów i oczekiwane przez Regiony efekty wdroŜenia 

JESSICA 

1.1.2.1 Województwo małopolskie 

A. Uwarunkowania regionalne 

W województwie małopolskim nie przewiduje się wykorzystania JESSICA wprost do 
realizacji priorytetu rewitalizacji obszarów miejskich zapisanego w RPO – Działanie 6.1 
Odnowa Miast. Sytuacja taka wynika z faktu, iŜ potencjalni beneficjenci od wielu miesięcy 
byli informowani o moŜliwości otrzymania wsparcia dotacyjnego (bezzwrotnego), 
dla którego zobowiązani są przygotować plany rewitalizacji w oparciu o określoną w MRPO 
metodykę. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz 
rozmów z beneficjentami (przedstawiciele Miasta Kraków, Chrzanowa i Trzebini) wynika, iŜ 
działania są na tyle zaawansowane, Ŝe z ich punktu widzenia nie jest realna zmiana zasad 
przyznawania tych środków z systemu pomocy bezzwrotnej na system pomocy zwrotnej w 
obecnym okresie programowym 2007-2013. 

W obecnej sytuacji władze Regionu rozwaŜają moŜliwość wykorzystania mechanizmu 
JESSICA dla realizacji Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, 
polegającego na kompleksowym uzbrajaniu terenów pod działalność gospodarczą. 
RozwaŜane jest wykorzystanie części środków przeznaczonych na to działanie, jako wkładu 
do funduszu JESSICA, traktując tę inicjatywę jako pilotaŜ wdraŜania MRPO w oparciu o 
instrumenty inŜynierii finansowej. Dodatkowym uzasadnieniem wykorzystania środków z 
tego działania jest fakt, iŜ istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe obliczanie luki finansowej 
przy tradycyjnym systemie dotacyjnym moŜe wskazywać na brak moŜliwości wsparcia 
dotacyjnego dla tego rodzaju projektów (brak luki finansowej). Dodatkowo w przypadku tego 
działania zachodzą przesłanki występowania pomocy publicznej brakuje jednak 
odpowiednich rozporządzeń regulujące te zagadnienia (projekt programu pomocowego i 
jego notyfikacja w KE). Brak odpowiednich rozporządzeń wstrzymuje ogłaszanie naborów 
na te działania. 

WyŜej wymienione argumenty wskazują, iŜ wykorzystanie instrumentu JESSICA w takich 
działaniach moŜe stanowić rozwiązanie podstawowego problemu, jakim jest występowanie 
luki finansowej. 

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na „Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój 
stref aktywności gospodarczej” przeznaczono 64 mln EUR. Działanie to składa się z dwóch 
schematów, które róŜnią się wielkością terenu przeznaczonego do uzbrojenia: 

• od 2 do 20 ha oraz 

• powyŜej 20 ha związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na działalność 
gospodarczą (z wyłączeniem działalności handlowej). 

Działanie to dopuszcza wnioskowanie o dofinansowanie stref zlokalizowanych na terenach 
miejskich, ale takŜe wiejskich oraz górzystych2, co oznacza, iŜ w przypadku przekazania 
części środków na JESSICA naleŜałoby ograniczyć moŜliwości wykorzystania tej puli 
jedynie do uzbrojenia tych terenów, które zlokalizowane są w granicach administracyjnych 
miast. 

Aktualnie z rozmów z przedstawicielami UMWM rozwaŜana jest opcja przekazania około 
20 mln EUR na fundusz, który mógłby finansować projekty kompleksowego uzbrajania 
terenów w oparciu o mechanizm JESSICA. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po 
przedstawieniu niniejszego studium oraz dalszych analizach prawnych moŜliwości 

                                                           
2 Klasyfikacja Komisji Europejskiej 
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funkcjonowania tego instrumentu. W ocenie UMWM aktualnie występuje wiele wątpliwości 
związanych z otoczeniem prawnym moŜliwości wdroŜenia instrumentu JESSICA. Z drugiej 
strony Region jest otwarty na innowacyjne metody wdraŜania funduszy. W ocenie Doradcy 
UMWM oczekuje równieŜ na wsparcie (np. EBI) w trakcie uruchamiania tej inicjatywy 
poprzez przeprowadzenie niezbędnych analiz prawnych i biznesowych oraz promowanie 
niezbędnych zmian legislacyjnych na szczeblu rządowym (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oraz Ministerstwem Finansów). 

B. Sytuacja w wybranych miastach województwa małopo lskiego 

Miasto Kraków 

Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski, posiada ponad tysiącletnią tradycję. Jest 
drugim miastem Polski po Warszawie pod względem wielkości powierzchni (326 km2) i 
liczby mieszkańców (755 tys.). Miasto połoŜone jest na skrzyŜowaniu waŜnych tras 
komunikacyjnych, blisko aglomeracji śląskiej i południowej granicy Polski. W przeszłości 
Kraków odgrywał rolę administracyjnej stolicy państwa i siedziby władców Polski. Obecnie 
jest miastem na prawach powiatu i stolicą województwa małopolskiego. 

Jak wcześniej wspomniano, w okresie programowania 2007-2013 środki na działania 
typowo rewitalizacyjne będą wykorzystane w tradycyjnym systemie dotacyjnym, zatem nie 
będą wkładem do funduszy rozwoju obszarów miejskich. Zadaniem Doradcy był przegląd 
rynku projektów rewitalizacyjnych i temu głównie została poświęcona wizyta studyjna w 
mieście Krakowie. 

W trakcie spotkania studialnego poruszono równieŜ kwestie potencjalnych projektów 
uzbrajania terenów inwestycyjnych mogących ubiegać się o finansowanie z nowego 
instrumentu. Przedstawiciele Referatu ds. Rewitalizacji wskazali na specyficzną strukturę 
własności nieruchomości w mieście Kraków, która polega na tym, iŜ w większości 
nieruchomości znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, którzy z własnej inicjatywy 
uzbroili te tereny i prowadzą działalność gospodarczą. W Krakowie tego rodzaju 
działalnością – uzbrajanie terenów oraz obsługa inwestorów – zajmuje się Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego, która posiada jeszcze wolne tereny inwestycyjne. Na 
prośbę pracowników Urzędu Marszałkowskiego nie przeprowadzono wywiadu z 
przedstawicielami tej instytucji, co było argumentowane nadal niedostatecznymi 
informacjami na temat kształtu nowego instrumentu. 

W zakresie rewitalizacji Rada Miasta Krakowa juŜ w 2005 roku postanowiła, Ŝe programem 
tym ma zostać objęty teren całego miasta. Od 2006 roku prace nad programem rozpoczęła 
zewnętrzna firma BIG-STÄDTEBAU GmbH. W trakcie prac pojawiła się Metodyka 
przygotowania LPR na potrzeby wnioskowania o środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, która wprowadzała obowiązek wyznaczania mniejszych obszarów wsparcia. 
Ostatecznie został przygotowany Program Rewitalizacji dla całego Krakowa z załącznikami 
w postaci Lokalnych Programów Rewitalizacji. Lokalne Programy Rewitalizacji są 
opracowane zgodnie z wymaganą przez UMWM metodyka i dotyczą dwóch obszarów 
pilotaŜowych: Obszar Starego Miasta oraz starej części dzielnicy Nowa Huta. 

Z rozmowy przeprowadzonej z urzędnikami miejskimi wynika, iŜ wśród projektów 
komplementarnych do projektów miasta z pewnością znajdą się takie, które byłyby 
zainteresowane innym niŜ dotacja źródłem finansowania. Wspomnieć tu naleŜy np. o 
wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają olbrzymie potrzeby modernizacyjne, które nie 
wpisują się w programy dotacji a z drugiej strony mają trudności w pozyskaniu finansowania 
na rynku komercyjnym. 

Miasto Chrzanów 

Gmina Chrzanów zajmuje powierzchnię 79 km2, z czego samo miasto Chrzanów 38 km2, a 
zamieszkiwane jest przez ok. 40 tys. osób. Chrzanów leŜy na rzeką Chechło niedaleko 
przebiegu autostrady A4, w połowie drogi między Krakowem a Katowicami. 

Gmina Chrzanów uchwaliła „Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata 2008-2014”, 
Uchwałą Nr XXX/430/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada 2008 r. Program 
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ten, obok Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2004-2015 oraz Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2008-2014 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Zawiera 
m.in.: 

• granice obszaru Rewitalizacji 

• zasięg samodzielnych etapów i zadań inwestycyjnych 

• przewidywane i oczekiwane cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne 

• terminarz i sposoby realizacji celów. 

Chrzanów ma istotne doświadczenia w realizacji projektów rewitalizacyjnych. W latach 2003 
– 2007 m. in. 

• zmieniono zagospodarowanie płyty Rynku, właściciele budynków odnowili elewacje. 
Głównym załoŜeniem było uformowanie przyjaznej przestrzeni społecznej, 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz promocję aktywności gospodarczej i 
ekonomicznej 

• zrewitalizowano historyczny Park Miejski poprzez rehabilitację specyficznej zielonej 
enklawy w ścisłym centrum miasta. Miało to na celu przywrócenie miastu miejsca 
atrakcyjnego, bezpiecznego, przyjaznego dla róŜnych form wypoczynku, a takŜe 
atrakcyjnych przejść pomiędzy pobliskimi ulicami. 

W obecnym okresie programowym działania rewitalizacyjne są intensywnie kontynuowane 
jako Etap III Rewitalizacji tj.: realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa Placu 1000-Lecia” a 
przygotowywane jest do realizacji od 2009 roku zadanie pn. „Przebudowa przestrzeni 
publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego”. 

Z powodu braku zastosowania JESSICA w województwie małopolskim dla projektów 
rewitalizacji miast, główny potencjał dla projektów JESSICA wiąŜe się z działaniem 
tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej. 

Miasto Chrzanów posiada istotny potencjał dla wdroŜenia działania Tworzenie i Rozwój 
Stref Aktywności Gospodarczej, poniewaŜ miasto jest dogodnie połoŜone przy Autostradzie 
A4, przez miasto przebiega linia kolejowa, jak równieŜ wiele terenów przylegających 
bezpośrednio do Autostrady A4 jest niezabudowanych i posiada znaczny potencjał 
inwestycyjny. Chrzanów posiada wydzielone strefy gospodarcze, na których jest planowany 
rozwój aktywności gospodarczej. 

W 2005 roku zostało zainicjowane utworzenie Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku 
Przemysłowego przez Gminę Chrzanów, Trzebinia, Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. i 
Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (zarządca). Park przemysłowy stanowi zespół 
wyodrębnionych nieruchomości, znajdujący się na obszarze powiatu chrzanowskiego o 
łącznej powierzchni 55,5 ha. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze 
standardami Unii Europejskiej, obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i 
inwestowania, wyróŜniającego się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą, niskimi 
kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami 
pomocniczymi. W 2007 roku projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (lata 2004 – 2006) na 
opracowanie dokumentacji i działania informacyjno-promocyjne. 

Największym wyzwaniem dla realizacji projektów aktywizacji gospodarczej terenów jest ich 
stan prawny. Przykładowo w Strefie Gospodarczej „Balina” o powierzchni ok. 120 ha 
występuje wysokie rozdrobnienie własności i posiadania gruntów. Przygotowanie terenów 
do wykorzystania przez potencjalnych inwestorów wiąŜe się z długotrwałym procesem 
wykupu gruntów. 

Oczekiwania Chrzanowa wobec instrumentu finansowego, jakim ma być JESSICA, dotyczą 
szerokiej definicji grona beneficjentów finansowania w ramach JESSICA, aby istniała 
elastyczność w kształtowaniu struktur projektowych dla przedsięwzięć. Gmina nie 
dysponuje takŜe zasobami kadrowymi i finansowymi pozwalającymi na samodzielną 
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realizację złoŜonych procesów przygotowania terenów pod inwestycje (wykupy gruntów). 
Miasto jest gotowe wspomagać procesy inwestycyjne, które prowadziłby niezaleŜny podmiot 
prywatny lub publiczny (np. jedna z działających w Regionie agencji wspierających rozwój 
gospodarczy). 

Miasto Trzebinia 

Obszar miasta i gminy Trzebinia połoŜony jest na WyŜynie Śląsko-Krakowskiej, w 
zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim. Miasto i gmina 
zajmują powierzchnię 105,28 km2, a jej teren zamieszkuje około 34,1 tys. mieszkańców, z 
czego blisko 60% mieszka w mieście. Dobrą komunikację zapewnia rozbudowany układ 
dróg w tym autostrada A4 Katowice – Kraków oraz korzystne połączenia kolejowe, które 
czynią miasto waŜnym węzłem komunikacyjnym. Na terenie Trzebini znajdują się takŜe 
obszary pogórnicze i poprzemysłowe, które charakteryzują się wysokim stopniem 
degradacji ekologicznej terenu. 

Rada Miasta Trzebini przyjęła w dniu 25 lipca 2008 r. uchwałę w sprawie: przyjęcia 
programu pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzebinia na lata 2007-2013”, 
który określa zakres i przebieg w najbliŜszych latach prac związanych z projektami 
rewitalizacyjnymi w mieście. Celem procesu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
Miasta, zwiększenie szans jego rozwoju, a w rezultacie poprawa sytuacji społeczno-
gospodarczej Trzebini. Projekty przygotowane w ramach nowego planu rewitalizacji 
zakładają zarówno finansowanie z budŜetu miasta i dotacji unijnych, jak równieŜ inwestycje 
prywatnych właścicieli posesji połoŜonych na terenach rewitalizowanych. 

Z powodu braku planów zastosowania JESSICA w województwie małopolskim dla 
projektów rewitalizacji miast, główny potencjał dla projektów JESSICA wiąŜe się z 
projektami realizowanymi w ramach Działania 4.3 MRPO „Tworzenie i rozwój stref 
aktywności gospodarczej”. 

Trzebinia, podobnie jak połoŜone w niedalekiej odległości miasto Chrzanów, posiada istotny 
potencjał dla tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej. Miasto posiada korzystne 
połoŜenie na szlakach komunikacyjnych: drogowym (rejon autostrady A4) i kolejowym 
łączącymi Małopolskę ze Śląskiem, jak równieŜ wiele terenów przylegających bezpośrednio 
do autostrady A4 jest niezabudowanych i posiada znaczny potencjał inwestycyjny. 

Potencjalnymi inwestycjami w ramach tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej są: 

a) Teren w sąsiedztwie Autostrady A4 na osiedlu Salwator – około 23,9 ha gruntów 
własności Gminy Trzebinia. Teren wymaga jeszcze uzbrojenia w infrastrukturę 
drogową, wodno-ściekową i energetyczną. 

b) Niezabudowane działki poprzemysłowe na terenach byłej kopalni węgla kamiennego 
„Siersza” w Trzebini. 

c) Teren pogórniczy po Zakładach Górniczych „Trzebionka” S.A. 

d) Tereny po byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka” będące własnością 
Skarbu Państwa (działki o powierzchni 1,12 ha, 1,83 ha i szereg mniejszych). 

e) Tereny będące w posiadaniu prywatnych właścicieli nieruchomości: 

• teren po byłej Ciepłowni w Trzebini, właściciel – Firma Heureka, Swakoń 
Krzysztof. Teren o pow. ok. 7ha, uzbrojony, ogrodzony, place utwardzone, drogi 
wewnętrzne, 

• teren po byłych Zakładach Tłuszczowych w Trzebini, właściciel – firma 
Elektrometal S.A. Teren o pow. ok. 7ha, uzbrojony, ogrodzony, 

• Tereny po byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka”. 

Ponadto, w Lokalnym Programie Rewitalizacji z sierpnia 2008 roku wskazano kilka 
projektów, które potencjalnie wpisują się w Działanie 4.3. Listę potencjalnych projektów dla 
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JESSICA zawartych w LPR Trzebini przedstawiono w rozdziale 4.2. Więcej informacji o 
projektach b) i c) z powyŜszej listy przedstawiono w rozdziale 4.3.1. 

Oczekiwaniem wobec instrumentu JESSICA jest wspieranie procesu nabywania 
(dokupywania) gruntów w celu ich dalszego przygotowania pod inwestycje gospodarcze. 
Najkorzystniejszą formą rozwoju takich inicjatyw jest przygotowane terenu pod konkretnie 
zdefiniowane potrzeby inwestycyjne przyszłych inwestorów. Dzięki temu uzbrojenie terenu i 
proces inwestycyjny moŜe przebiegać sprawniej. Wsparcie JESSICA mogłoby mieć formę 
inwestycji kapitałowych w spółkę celową z udziałem miasta w celu przygotowania 
wydzielonego terenu pod inwestycję. 

Bliskie połoŜenie miast Chrzanowa, Trzebini i LibiąŜa oraz podobna sytuacja i potencjał 
inwestycyjny tych miast moŜe być czynnikiem wspierającym ich wspólne inicjatywy (spółki 
lub fundusze celowe) na rzecz regeneracji obszarów poprzemysłowych i rozwoju 
aktywności gospodarczej. 

1.1.2.2 Województwo dolnośląskie 

A. Uwarunkowania regionalne 

W województwie dolnośląskim w ramach RPO w Priorytecie 9 Odnowa zdegradowanych 
obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) zaplanowano dwa działania, 
w ramach, których przeznaczono środki na cele rewitalizacji miast. Działania róŜnią się 
jedynie wielkością miast, które mogą aplikować o te środki. Znacznie większa kwota została 
przeznaczona na miasta powyŜej 10 tys. mieszkańców. Dalszy, wstępny podział alokacji 
zawarto w dokumencie „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. W wytycznych tych przedstawiono 
podział na 6 grup miast w zaleŜności od liczby mieszkańców i kwoty, jaką planuje się 
przeznaczyć na finansowanie planów rewitalizacyjnych w tych miastach. 

Drugą istotną informacją zawartą we wspomnianych wytycznych jest tzw. podejście 
skoncentrowane, które na Dolnym Śląsku oznacza wskazanie wielkości obszaru 
(określonego liczbą mieszkańców), dla którego powinien być przygotowany program 
rewitalizacji. W województwie dolnośląskim, podobnie jak w województwie małopolskim, 
schemat oceny projektów przebiega dwuetapowo – najpierw oceniane są Lokalne Programy 
Rewitalizacji, a następnie przeprowadza się nabór wniosków na projekty zapisane w tych 
programach. 

Z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami UMWD oraz wyników akcji ankietowej 
przeprowadzonej przez UMWD w pierwszej połowie 2008 roku skierowanej do wszystkich 
miast Regionu, zainteresowanie instrumentem JESSICA wykazało jedynie miasto Wrocław. 
W przypadku pozostałych miast, zwłaszcza mniejszych, instrument zwrotny finansowania w 
tym okresie programowania ich nie interesuje – miasta te przygotowały plany i projekty, 
które muszą być finansowane poprzez dotacje. Projekty te są często juŜ bardzo 
zaawansowane w przygotowaniach. 

W miastach województwa dolnośląskiego występuje problem wysokiego bezrobocia, 
wysokiej degradacji infrastruktury miejskiej, problem zagospodarowania terenów 
pogórniczych. Miasta są teŜ na róŜnym etapie rozwoju. Niektóre miasta mają wstępne 
oszacowania całkowitych potrzeb rewitalizacyjnych (np. Świdnica – ok. 200 mln EUR). 

Dnia 4 listopada 2008 r. uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto wytyczne 
dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Pierwsza wersja wytycznych 
została opublikowana w II kwartale tego roku i od tego momentu miasta rozpoczęły wstępne 
prace nad przygotowywaniem programów rewitalizacyjnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ funduszem rozwoju obszarów miejskich w obecnej sytuacji 
zainteresowany jest tylko Wrocław, moŜna spodziewać się, iŜ w tym Regionie w pierwszym 
etapie inicjatywa JESSICA moŜe ograniczyć się do stworzenia jednego Funduszu Rozwoju 
Obszarów Miejskich dla Miasta Wrocławia. 
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B. Sytuacja w wybranych miastach województwa dolno śląskiego 

Miasto Wrocław 

Wrocław jest czwartym pod względem wielkości miastem w Polsce zamieszkiwanym przez 
około 650 tys. mieszkańców. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych 
miast w Polsce. LeŜy u podnóŜa Sudetów, nad rzeką Odrą. Poprzecinany jej licznymi 
dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. NaleŜy takŜe 
do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Największą rolę w gospodarce Regionu 
odgrywa przemysł środków transportu, maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji 
metalowych oraz przemysł spoŜywczy3. 

Podczas spotkania z przedstawicielami Miasta Wrocławia obecni byli pracownicy Wydziału 
Rewitalizacji, Wydziału BudŜetowego, Zarządzania Projektami, Zarządzania Funduszami 
Europejskimi oraz pełnomocnik ds. rewitalizacji w randze Wiceprezydenta Miasta. 

Zgodnie z przytoczonym wcześniej dokumentem4 alokacja finansowa dla Miasta Wrocławia 
wynosi 10 mln EUR. Z rozmów prowadzonych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a 
Urzędem Miasta wynika, iŜ miasto posiada pewną swobodę w zakresie sposobu 
wykorzystania tych środków. Dowolność ta oznacza, iŜ to od miasta zaleŜy, jaka część 
środków przeznaczona zostanie na dotacje a jaka zasili Fundusz Rozwoju Obszarów 
Miejskich (JESSICA). 

Aktualnie rozwaŜane są dwa rozwiązania: całość środków przeznaczy się na inicjatywę 
JESSICA lub połowę alokacji planuje się przeznaczyć na projekty dotacyjne a drugą część 
na fundusz. W związku z faktem, iŜ przy zakładanym podziale kapitał funduszu jest 
zdecydowanie za mały by z jednej strony prowadzić działania rewitalizacyjne a z drugiej by 
zachęcić potencjalne podmioty do administrowania takim funduszem miasto próbuje 
zmobilizować dodatkowe środki na kapitał początkowy. 

Jednym z pomysłów jest działanie polegające na przeglądzie projektów miejskich z listy 
indykatywnej projektów kluczowych DRPO i ich rzetelna ocena pod kątem moŜliwości 
sfinansowania ich z instrumentu zwrotnego. Podczas spotkania przedstawiciele miasta 
wskazali pojedyncze projekty, które znajdują się na liście indykatywnej, ale po etapie 
bardziej szczegółowych analiz moŜe się okazać, Ŝe luka finansowa będzie niewielka, przez 
co wielkość dotacji zostanie zredukowana w stosunku do kwot zapisanych w DRPO. 
Oznacza to, iŜ projekty te mogą być na tyle rentowne, iŜ posiadają potencjał do 
generowania zwrotu z inwestycji (spełniać będą warunki finansowania instrumentem 
JESSICA). W przypadku takich projektów kwoty dofinansowania określone w preumowach 
na ich realizację moŜna przeznaczyć na zasilenie Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. 
Urząd Marszałkowski aktualnie nie wyklucza takiego rozwiązania natomiast duŜy wpływ na 
podjęcie tego rodzaju decyzji będzie mieć harmonogram wdraŜania projektów przy uŜyciu 
instrumentu JESSICA i systemu dotacyjnego. W przypadku akceptacji takiego rozwiązania 
Beneficjenci takich projektów wystąpiliby do Funduszu o preferencyjną poŜyczkę i w ten 
sposób zrealizowaliby swoje projekty. Równolegle analizowane są wszystkie projekty z listy 
indykatywnej pod kątem moŜliwości sfinansowania ich ze środków zwrotnych. 

Przedstawiciele Miasta posiadając doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno 
prywatnego w obszarze rewitalizacji twierdzą, iŜ w dłuŜszej perspektywie moŜliwe będzie 
zgromadzenie dodatkowego kapitału prywatnego, który mógłby zasilić Wrocławski Fundusz 
Rozwoju Obszarów Miejskich. Chodzi tu przede wszystkim o spółki świadczące usługi 
komunalne np. producenta oraz dystrybutora ciepła. MoŜliwe byłoby równieŜ 
zainteresowanie inicjatywą podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie 
miasta np. sieć sklepów Społem. 

Władze Miasta Wrocławia są przekonane o zasadności tworzenia funduszu, który w długim 
okresie wspierałby rewitalizację całego miasta. Wrocław ze względu na swoją historię 

                                                           
3 Na podstawie www.wroclaw.pl 
4 Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
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posiada ogromne potrzeby rewitalizacyjne, które nie mogą zostać sfinansowane tylko ze 
środków publicznych. Władze Miasta a takŜe mieszkańcy są świadomi, iŜ na rewitalizację 
miasta konieczne jest zgromadzenia dodatkowego kapitału ze środków prywatnych. 
Fundusz wykorzystujący zasady instrumentu JESSICA moŜe być doskonałym instrumentem 
do rozpoczęcia takiego procesu. 

. Więcej informacji o tym projekcie przedstawiono w rozdziale 4.3.1. 

1.1.2.3 Podsumowanie aspektów regionalnych 

W Regionalnych Programach Operacyjnych róŜnie zdefiniowano działania w ramach 
priorytetu rozwoju obszarów miejskich. W większości przypadków w RPO przewidziano 
moŜliwość wykorzystania JESSICA, jako sposobu wsparcia realizacji projektów. 
W Regionach w róŜny sposób zdefiniowano szczegółowe rezultaty działań, sposób selekcji 
projektów, jak równieŜ wielkość środków przeznaczonych na realizację tych działań. Zapisy 
RPO są przygotowane dla mechanizmu dotacyjnego i w przypadku wdroŜenia JESSICA 
powinny być przynajmniej częściowo zrewidowane. 

Z zebranych informacji wynika, Ŝe największe miasta w Regionach są bardziej od 
pozostałych świadome potrzeby budowania długoterminowych planów rozwoju obszarów 
miejskich i realizacji kompleksowych projektów zaspokajających jednocześnie wiele potrzeb 
społecznych. Świadomość ta w duŜej mierze wynika z faktu, iŜ miasta te z reguły mają 
większe potrzeby w zakresie rewitalizacji, co przejawia się równieŜ w powoływaniu 
odrębnych wydziałów do spraw rewitalizacji w strukturach urzędów miejskich. Miasta te są 
równieŜ lepiej przygotowane do wprowadzenia w tym celu mechanizmów finansowania 
zwrotnego. Mniejsze miasta, z nielicznymi wyjątkami, koncentrują swe działania na 
niezbędnej odnowie najbardziej zdegradowanych budynków mieszkaniowych, centralnie 
połoŜonych placów i ulic wyłącznie w zakresie środków, jakie uda im się pozyskać w 
systemie dotacyjnym. 

Zaobserwowano takŜe niski poziom świadomości wśród urzędów miejskich, jakiego typu 
instrumentem finansowym jest JESSICA. Wydaje się to zrozumiałe z uwagi na niedawne 
powstanie tej inicjatywy, lecz oznacza, Ŝe istnieje potrzeba przeprowadzenia istotnych 
działań informujących urzędy miejskie oraz inne zainteresowane podmioty na temat nowego 
instrumentu. 

Warto zauwaŜyć, iŜ w miastach w spotkaniach na temat inicjatywy JESSICA z reguły obecni 
byli pracownicy wydziałów funduszy unijnych a w większych miastach dodatkowo 
pracownicy wydziałów rewitalizacji. Oznacza to, iŜ JESSICA rozpoznawana jest, jako 
zamiennik dotacji i dlatego pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za pozyskiwanie 
środków UE są zainteresowani pozyskaniem wiedzy na jej temat. Prowadzi to do konfliktu 
interesów, poniewaŜ pracownicy tych wydziałów tracą potencjalne źródło finansowania 
dotacyjnego projektów miejskich. Według oceny Doradcy bezpośrednio zainteresowane 
funduszem JESSICA powinny być osoby odpowiedzialne za rewitalizację oraz za 
zagospodarowanie przestrzenne miasta. 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie tego instrumentu jest tzw. klimat do 
współpracy z partnerem prywatnym. W tym aspekcie równieŜ da się zwaŜyć regionalne 
róŜnice. W tych ośrodkach miejskich gdzie z powodzeniem realizuje się projekty przy 
współudziale podmiotów prywatnych bardzo łatwo jest zidentyfikować ciekawe projekty 
mogące być finansowane z funduszu JESSICA. Z drugiej strony wszędzie tam gdzie nie ma 
pozytywnych doświadczeń albo wręcz są negatywne, napotyka się na brak przekonania o 
powodzeniu tej inicjatywy. 

1.1.3 Ocena zdolności administracji publicznej i agencji państwowych do 

wsparcia finansowego JESSICA 

Podmioty administracji publicznej w róŜny sposób wspierają procesy rewitalizacyjne. 
Oczywistym jest, iŜ najbardziej aktywne w tym obszarze są gminy miejskie, które są 
gospodarzami na swoim terenie i zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 
1990 nr 16 poz. 95) w zadaniach własnych mają m.in. takie sprawy jak: ład przestrzenny, 
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gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gminnego budownictwa 
mieszkaniowego, ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, zieleni gminnej i zadrzewień, 
promocji gminy. Wspomniane zadania własne gminy są bezpośrednio związane ze stanem 
infrastruktury na danym obszarze i powinny być wystarczającym powodem, dla którego 
gminy miejskie podejmują działania rewitalizacyjne. 

Nieco inaczej jest w przypadku pozostałych szczebli samorządowych. Działania samorządu 
wojewódzkiego skupiają się na podnoszeniu konkurencyjności w skali całego Regionu, co 
jednak nie wyklucza wsparcia istotnych z punktu widzenia Regionu przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Najmniejszą rolę w działaniach rewitalizacyjnych ma szczebel powiatowy, 
który w zasadzie nie posiada Ŝadnych instrumentów do prowadzenia działań 
rewitalizacyjnych (z wyjątkiem powiatów grodzkich, które w istocie, działają, jako gminy). 

Z drugiej strony na rynku brakuje agencji publicznych, których podstawowym celem jest 
finansowanie rewitalizacji. Istniejące fundusze celowe jak np. Fundusz Termomodernizacji 
administrowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, skupia się na zwiększaniu 
efektywności energetycznej budynków. Zwiększenie efektywności energetycznej 
dokonywane jest między innymi poprzez modernizację elewacji budynków, co zbieŜne jest z 
celami rewitalizacji. Istnieją równieŜ fundusze, których celem jest odnowa zabytków np. 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W tym przypadku równieŜ jest to fundusz, 
którego podstawowym celem jest odnowa zabytków w tym nieruchomości i pośrednio 
przyczynia się do rewitalizacji zabytkowych dzielnic Krakowa. Fundusze takie moją 
charakter dodatkowy i uzupełniający. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze w trakcie dalszej analizy skupimy się przede wszystkim na 
samorządzie miejskim (gmin miejskich), które uruchamiają programy, których podstawowym 
celem jest prowadzenie rewitalizacji swoich obszarów. 

Administracja publiczna w celu wykonywania swoich działań moŜe uŜywać róŜnych 
instrumentów, wśród których są: 

• Prowadzenie działalności gospodarczej (nabywanie i zbywanie udziałów). 

• Udzielanie poŜyczek i poręczeń. 

• Zbywanie, nabywanie i obciąŜanie nieruchomości. 

• Zawieranie umów z innymi podmiotami. 

• Zaciąganie długoterminowych poŜyczek i kredytów oraz 

• Udzielanie innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy w tym pomocy 
finansowej 

Z prawnego punktu widzenia administracja publiczna posiada wszelkie instrumenty do 
współpracy z Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich. Dodatkowo jednostki samorządu 
terytorialnego np. Urzędu Marszałkowskie mogą udzielać pomocy finansowej, ale takŜe być 
jej odbiorcą np. Urzędy Miast (teoretycznie w ten sposób mogą stać się właścicielami 
środków zgromadzonych w UDF, które będą własnością Urzędu Marszałkowskiego, jako 
Instytucji Zarządzającej). 

Podmioty publiczne w róŜny sposób korzystają z tych instrumentów, przykłady inicjatyw 
miejskich dotyczących rewitalizacji zamieszczamy poniŜej. 

Bezzwrotne dotacje 

• Program „100 elewacji” realizowany przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) we 
Wrocławiu. Program ten polega na wykonywaniu remontów elewacji kamienic 
stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław. BudŜet ZZK na rok 2008 na 
realizację tego zadani wynosi obecnie 54 mln PLN natomiast we wrześniu tego roku 
ZZK wystąpił o zwiększenie tego budŜetu o kolejne 30 mln PLN co oznacza, iŜ 
program ten cieszy się duŜym zainteresowaniem. NaleŜy zaznaczyć, iŜ tylko w roku 
2008 udało się rozpocząć prace na 111 obiektach. Zastosowany instrument to dotacja 
ze środków własnych Miasta Wrocławia. 
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• Program modernizacji budynków komunalnych realizowany przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich we Wrocławiu. Zarząd Inwestycji miejskich w ramach programu rewitalizacji 
Wrocławia realizuje inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji kamienic 
stanowiących wyłączną własność Gminy Wrocław. W latach 2007-2009 zostanie 
wyremontowanych 5 kamienic z budŜetem około 30 mln PLN.  

• Program udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym wyłącznej 
własności Gminy Wrocław. W ramach tego programu Gmina Wrocław udziela dotacji 
właścicielom zabytków wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym wyłącznej 
własności Gminy Wrocław na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane. Dotacje te udzielane są na podstawie dwóch ścieŜek administracyjnych. 
Pierwsza z nich dotyczy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Zgodnie z tą uchwałą na 
rok 2008 budŜet tego programu to 4,5 mln PLN co pozwoliło udzielić dotacji 13 
obiektom z przeznaczeniem na remonty elewacji, dachów i klatek schodowych. Drugą 
ścieŜką jest konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr 
kultury pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w 
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na terenie 
Wrocławia organizowany w ramach ustawy o poŜytku i o wolontariacie. W ramach tego 
programu w roku 2008 dotacji udzielono 56 obiektom (głównie sakralnym) na łączną 
kwotę 4,7 mln PLN. 

• Uchwała Rady Gminy Miasta Krakowa w sprawie udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, połoŜonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków niestanowiących 
jej własności. Miasto Kraków od 3 lat udziela dotacji bezzwrotnych na tego rodzaju 
działania z budŜetem rocznym 1,5 mln PLN (docelowy budŜet tego programu to 5 mln 
PLN). 

Wkłady kapitałowe gotówkowe i rzeczowe 

• Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. to firma z większościowym udziałem Miasta 
Wrocławia (75%), która została powołana, jako przyszły deweloper projektów 
rewitalizacji. Głównym jej celem ma być przygotowywanie planów rewitalizacji a 
następnie praktyczne ich wdraŜanie. 

Udzielanie po Ŝyczek i por ęczeń 

• Program udzielania poŜyczek przez Gminę Miejską Kraków (Uchwała Rady Miasta 
Krakowa Nr LVI/703/08 z 5 listopada 2008). Uchwała umoŜliwia udzielanie poŜyczek 
na remonty elewacji. PoŜyczka udzielona przez miasto będzie nieoprocentowana a 
podlegać będzie jedynie 1% opłacie manipulacyjnej za kaŜdy rok obowiązywania 
umowy poŜyczki (maksymalnie 10 lat). Nowa uchwała uniewaŜnia poprzednie 
programy poŜyczkowe (pierwsza uchwała Rady Miasta Krakowa w tym zakresie 
została podjęta juŜ w 1996 roku). Wadą poprzednich programów były zbyt 
skomplikowane procedury. 

Inne instrumenty wsparcia rewitalizacji 

• Ulga podatkowa. Uchwała Nr LVI/706/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 
2008 zakłada pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tych 
właścicieli nieruchomości, którzy wykonają remont elewacji. Uchwała przewiduje 
zwolnienie od podatku do wysokości 50 procent wydatków poniesionych w związku z 
remontem elewacji. Ulga przysługiwać będzie przez okres pięciu lat podatkowych, a 
wniosek o jej udzielenie naleŜy składać do 15 stycznia roku podatkowego, 
następującego po roku, w którym został zakończony remont elewacji. 

• Program „Reklama za reklamę” w Krakowie, który polega na zachęceniu właścicieli 
lokali z centrum Krakowa do dostosowania szyldów do zabytkowego charakteru 
miasta. KaŜdy przedsiębiorca dostosowujący szyldy na budynkach skorzysta z 
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bezpłatnej reklamy na stronach internetowych Urzędu Miasta. Aktualnie z tego rodzaju 
wsparcia skorzystało ponad 90 firm. 

Miasta podejmują róŜnego typu działania związane z rewitalizacją. Stosują równieŜ róŜnego 
rodzaju formy wsparcia. DuŜym ograniczeniem w tym przypadku jest kwota środków 
przeznaczona na tego rodzaju programy. Potrzeby rewitalizacyjne są ogromne, o czym 
moŜe świadczyć fakt, iŜ w przypadku kaŜdego programu dotacyjnego kwoty wsparcia, o 
które ubiegają się wnioskodawcy, kilkakrotnie przewyŜszają wartość dostępnych funduszy. 
Brak doświadczeń związanych z funduszami poŜyczkowymi oraz ulgami podatkowymi 
uniemoŜliwia dokładną analizę tych instrumentów. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe w 
przypadku ulgi podatkowej miasto nie musi tworzyć Ŝadnego funduszu – wsparcie 
finansowe otrzyma kaŜdy, kto będzie spełniać warunki określone w uchwale. 

Oddzielną kwestią są wkłady kapitałowe do spółek, które w duŜej mierze stanowić będą 
grunty. Doświadczenia wspólnych przedsięwzięć miast i inwestorów prywatnych wskazują, 
Ŝe trzeba się liczyć z dyskusją publiczną na temat celowości działania miasta, kwestii 
wyceny gruntów, moŜliwości sprzedaŜy udziałów w spółce. Oznacza to, iŜ działania takie są 
moŜliwe, jednak muszą być realizowane przy duŜym poparciu społecznym, przejrzystości 
oraz konsensusie politycznym. 

Podsumowując jednostki publiczne posiadają szereg narzędzi i instrumentów, które mogą 
być wykorzystane do prowadzenia rewitalizacji. Zazwyczaj jest to instrument bezzwrotnych 
dotacji, na który zapotrzebowanie jest ogromne natomiast środki własne miast ograniczone. 
Z racji braku tych środków pojawiają się nowe sposoby wsparcia tego procesu jak 
wymienione poŜyczki, ulgi podatkowe czy programy bilateralne. 

1.1.4 Wybrane projekty zrealizowane w Regionach 

Dla celów zilustrowania przykładowych inwestycji wpisujących się w zagadnienie 
rewitalizacji zostały zebrane informacje o kilku projektach zrealizowanych w Regionach. 

Informacje o projektach pochodzą z materiałów zebranych podczas wizyt w Regionach oraz 
ogólnodostępnych informacji, w tym polskich dzienników i tygodników, stron internetowych 
deweloperów i inwestorów poszczególnych projektów oraz innych stron i publikacji 
internetowych. 

Bonarka City Center (województwo małopolskie) 

W Krakowie w dzielnicy Pogórze na poprzemysłowym terenie dawnych Zakładów 
Chemicznych „Bonarka” powstaje wielofunkcyjne centrum miejskie. Projekt o nazwie 
„Bonarka City Center” zajmie 19ha i kosztować będzie 500 mln EUR. Inwestorem centrum 
jest spółka projektowa Roland Investments Sp. z o.o., której udziałowcami są: TriGranit 
Holding Ltd. oraz IPR Ltd. Projekty podobne do krakowskiego deweloper ten realizuje 
obecnie takŜe w Bukareszcie, Zagrzebiu i Bratysławie. 

 

Źródło: www.muratorplus.pl 
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Inwestycja realizowana będzie w 3 etapach: 

I etap:  Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego 

• powierzchnia zabudowy – 239.000 m2 

• dwupoziomowy parking na około 3.200 miejsc 

• 250 lokali handlowych 

• stan aktualny: w realizacji 

II etap:  Budowa biurowca klasy A 

• 4 budynki klasy A 

• 7 kondygnacji 

• 30 000 m2 powierzchnia najmu 

• 600 miejsc parkingowych 

• stan aktualny: rozpoczęcie realizacji – koniec 2008 roku 

III etap:  Budowa budynków mieszkalnych wysokiego standardu 

• 500 mieszkań 

• nowoczesna architektura 

• stan aktualny: rozpoczęcie realizacji – koniec 2008 roku 

Teren budowy to obszar prawie 20ha silnie zanieczyszczonych przez przemysł chemiczny, 
najbardziej degradujący środowisko naturalne. Ogromny teren po dawnych zakładach 
chemicznych udało się jednak odzyskać. Ze względu na skalę rekultywacji terenu 
inwestycja stanie się jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. 

 

Źródło: www.muratorplus.pl 

Bonarka City Center ma być współczesną interpretacją miejskich ulic i placów przykrytych 
szklanym dachem. Architekci starali się ukryć podstawową, komercyjną funkcję BCC 
głównie poprzez zastosowanie elementów charakterystycznych dla przestrzeni miejskiej: 
bramy, place czy wybrukowane kamieniem arterie komunikacyjne.  

Ponadto inwestycja zasługuje na uwagę ze względu na jej wydźwięk społeczny. W BCC 
powstanie, bowiem blisko 6 tys. nowych miejsc pracy. 

Galeria Handlowa Solvay Park (województwo małopolsk ie) 

Galeria handlowa “Solvay Park” powstała na terenie byłych Zakładów Sodowych „Solvay” w 
Krakowie. Na 18 hektarach przy ulicy Zakopiańskiej, gdzie znajdowały się budynki fabryki, 
wybudowano hipermarket, kompleks ponad stu drobniejszych sklepów i zakładów 
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usługowych oraz parkingi dla klientów. W historycznym budynku warsztatów otwarto 
centrum kultury i sztuki francuskiej.  

 

Źródło: www.solvaypark.pl 

Wykonanie projektu architektonicznego powierzono krakowskiej pracowni Ludomira 
KsiąŜka. Inwestorem jest firma WP Investment Sp. z o.o. z Gdańska, która równocześnie 
nadzorowała przebieg projektu. Inwestycję współfinansuje równieŜ austriacki Investkredit 
Bank AG z siedzibą w Wiedniu. 

Sposób zagospodarowania terenów po Krakowskich Zakładach Sodowych połączył 
wszystkie podstawowe cele strategii rozwojowej województwa tj. rynek pracy, ochronę 
środowiska naturalnego, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej związanej z 
realizacją gospodarki przestrzennej, a takŜe promocję Krakowa i Regionu. Dzięki temu 
projekt ten moŜna określić, jako realizowany zgodnie z ideą zrównowaŜonego rozwoju. 

Kluczowy element wnętrza Galerii stanowi doświetlone światłem dziennym atrium, 
przechodzące otwartą przestrzenią poprzez cztery poziomy budynku, z ruchomymi 
schodami i windami panoramicznymi oraz kilkupoziomową kompozycja wodną. 

 

Źródło: www.solvaypark.pl 

Galeria Handlowa Solvay Park została otwarta 6 października 2007 roku. Jej uruchomienie 
kończy rozpoczętą w 1996 roku rekultywację terenu poprzemysłowego. 

Dom handlowy Renoma (województwo dolno śląskie) 

Oryginalny budynek wybudowany został we Wrocławiu pod koniec lat 30-tych. Gmach, 
wzniesiony na planie zbliŜonym do trapezu, reprezentował nowoczesną architekturę - 
zaakcentowanie cech horyzontalnych budynku, schodkowo cofnięte dwa ostatnie piętra, trzy 
równorzędne elewacje, naroŜniki frontowe, a takŜe dwa oszklone dziedzińce wewnątrz 
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obiektu. Po wojnie mieszkańcy Wrocławia w plebiscycie postanowili nadać mu nazwę 
„Renoma”, a sam budynek został wpisany do rejestru zabytków jako sztandarowe dzieło 
modernizmu europejskiego.  

 

Źródło: www.dtcre.com 

Renoma zlokalizowana jest w samym centrum Wrocławia, 800 m. od Rynku. 

Trwająca obecnie inwestycja obejmuje rozbudowę Renomy o nową część handlową oraz 
renowację zabytkowego budynku z zachowaniem historycznego wyglądu, a takŜe nową 
aranŜację powierzchni handlowych wewnątrz obu części. Otwarcie planowane jest na 
wiosnę 2009 roku. Inwestycja ma kosztować ponad 100 mln EUR.  

 

Źródło: www.dtcre.com 

Renoma po rozbudowie uzyska dwukrotnie większą powierzchnię całkowitą równą niemal 
100 tys. m2. Galeria handlowa na 5 kondygnacjach pomieści ok. 120 sklepów markowych i 
butików na powierzchni 31 tys. m2. Trzy górne piętra zabytkowej części to ponad 10 tys. m2 
nowoczesnych powierzchni biurowych. 

Nową część Renomy zaprojektowała Pracownia Projektowa Maćków, we współpracy z 
londyńskim specjalistą od wnętrz firmą Benoy oraz projektantem konstrukcji i instalacji firmą 
Arup. Inwestorem jest firma DTC Real Estate. 
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Renowacja zabytkowego budynku Renomy jest przeprowadzana w ścisłej współpracy z 
konserwatorem zabytków. Obok zachowania głównego układu struktury wewnętrznej, 
szczególnie waŜne jest przywrócenie oryginalnego wyglądu zewnętrznego z 
reprezentacyjnym wejściem głównym od ulicy Świdnickiej. 

 

Źródło: www.dtcre.com 

Dodatkowo, w ramach remontu i rozbudowy Renomy inwestor zadba teŜ o jego najbliŜsze 
otoczenie wyremontuje ulicę Czystą i fragment ul. Podwale, a takŜe uporządkuje i 
zaaranŜuje publiczny zielony skwerek przy Podwalu, powstaną nowe oświetlone alejki, a 
całość pozostanie otwartym terenem spacerowym. 

Otwarcie nowej Renomy zaplanowane jest na wiosnę 2009 r.  

Przykłady projektów zrealizowanych w Regionach w ra mach ZPORR 2004 – 2006 5. 

Projekty realizowane w ramach ZPORR 2004-2006 były w większości projektami 
finansowanymi w 100% ze środków publicznych. PoniŜsze przykłady zostały zestawione w 
celu zilustrowania charakteru inwestycji współfinansowanych dotychczas z funduszy 
unijnych. 

Województwo małopolskie 

• Budowa strefy aktywności gospodarczej przy ul. Rouvroy w LibiąŜu 

Województwo dolno śląskie 

• Rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec 

• Rewitalizacja Starówki Miasta Oława – etap I 

• Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii 
Panny 

• Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków 
na Muzeum Klahra 

• Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju w ramach 
rewitalizacji miasta 

• Rewitalizacja zabytkowego rynku w Dusznikach Zdroju – etap I. 

• Rewitalizacja obiektów teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. 

• Rewitalizacja starego miasta w Świebodzicach – etap I 

• Przebudowa budynku powojskowego na bibliotekę naukową w Jeleniej Górze 

• Adaptacja budynku pokoszarowego na gminne gimnazjum w miejscowości Oleśnica 

                                                           
5 Na podstawie www.mrr.gov.pl – Lista projektów realizowanych w regionach w ramach 3 Priorytetu ZPORR 
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1.1.5 Konkluzje dla zastosowania JESSICA w Regionach 

Przedstawiony materiał oraz analizy prowadzą do następujących konkluzji na temat 
zasadności zastosowania JESSICA w Regionach: 

• W analizowanych Regionach występuje duŜe zapotrzebowanie na projekty rewitalizacji 
miast, zarówno w największych miastach Regionów, jak i w małych i średnich 
miastach. Obszary wymagające rewitalizacji to zdegradowane części centrów miast, 
obszary powojskowe i poprzemysłowe. Istnieje zatem znaczny potencjał rynkowy dla 
projektów rewitalizacyjnych. 

• Większość projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych 
polegała dotychczas na działaniach renowacji majątku o typowo publicznym 
charakterze (renowacja ulic, fasad budynków, obiektów zabytkowych), bez elementów 
inwestycji, które mogłyby generować bezpośrednio dochody dla miast. ZałoŜeniem 
interwencji unijnej było dofinansowywanie projektów, które nie generują dochodu. 
Występuje zatem potrzeba innego definiowania zakresu projektów, aby zmienić 
finansowanie projektów z systemu dotacyjnego na system finansowania zwrotnego. 

• Liczba projektów zrealizowanych oraz środki dostępne w ramach ZPORR 2004-2006 
były niewielkie w stosunku do potrzeb. Istnieje zatem potrzeba samorządów dla 
finansowego wsparcia procesu rewitalizacji miast. 

• W kolejnym okresie programowym 2007-2013 dostępne środki unijne równieŜ nie 
pozwolą na zrealizowanie wszystkich planowanych przez miasta projektów. 
Dostępność tych funduszy jest jednak bardzo istotna dla miast i ich wykorzystanie ma 
wysoki priorytet w działaniach miast w perspektywie średnioterminowej. Zawarte w 
RPO kryteria dla wykorzystania funduszy unijnych niosą jednak wiele obostrzeń co do 
lokalizacji i celu ich wykorzystania. W rezultacie projekty realizowane przy udziale 
JESSICA będą musiały spełniać wszelkie obostrzenia wynikające z RPO. 

• W głównych miastach Regionów są podejmowane znaczące inwestycje przy 
współudziale inwestorów prywatnych, które przyczyniają się do rewitalizacji obszarów 
miejskich. Przykłady takich projektów wskazują na stosunkowo proste mechanizmy 
współpracy pomiędzy samorządami a podmiotami prywatnymi. Miasta dysponujące 
nieruchomościami sprzedają je inwestorowi prywatnemu lub zawiązują z inwestorami 
spółki wnosząc nieruchomości aportem do spółek. Przygotowanie i realizacja projektu 
spoczywa w większości na inicjatywie przedsiębiorców prywatnych (deweloperzy). 
Istnieje zatem moŜliwość zdefiniowania projektów tak, aby moŜliwy był zwrot 
finansowania, jak równieŜ moŜliwe jest wykorzystanie inicjatyw prywatnych dla 
realizacji projektów rewitalizacji. 

• Krótkoterminowo w latach 2009-2010 moŜna się spodziewać spowolnienia działalności 
deweloperów ze względu na zmniejszoną dostępność kredytów bankowych wynikającą 
z kryzysu na rynkach finansowych zapoczątkowanego w USA w 2007 roku. Trudno 
jednak przewidzieć, w jakim stopniu w najbliŜszych dwóch latach ograniczy to 
skłonność deweloperów do planowania i realizacji nowych inwestycji. 

• Miasta są nadal w posiadaniu nieruchomości, które mogą słuŜyć jako wkład miast do 
spółek celowych realizujących projekty rewitalizacyjne. Tworzy to istotny potencjał dla 
realizacji projektów z wykorzystaniem finansowania poprzez JESSICA. 

• Miasta są Ŝywotnie zainteresowane długoterminowo rozwojem obszarów miejskich i 
stymulowaniem rozwoju miast. Wszelkie dodatkowe instytucje wspierające finansowo, 
organizacyjnie lub koncepcyjnie projekty rewitalizacyjne mogą liczyć na duŜe poparcie 
władz miejskich. Fundusz działający w ramach JESSICA, ukierunkowany na wsparcie 
rozwoju miast, wprowadzony na rynek w takich uwarunkowaniach, ma więc szanse 
długoterminowego funkcjonowania. 

• Proces przygotowania i realizacji inwestycji jest czasochłonny i zajmuje od 2 do 5 lat. 
Dlatego miasta będące inicjatorami projektów rewitalizacyjnych oczekują uzyskania z 
odpowiednim wyprzedzeniem informacji o sposobie wykorzystania funduszy unijnych 
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w celu odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i zabezpieczenia środków w 
budŜetach. Z tej perspektywy, decyzja o wdroŜeniu inicjatywy JESSICA powinna być 
podjęta w moŜliwie krótkim terminie. 
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1.2 Zadanie 1.2 Instrumenty finansowe dla rewitalizacji obszarów 

miejskich 

Zadanie 1.2 Identyfikacja i ocena problemów oraz luk pomiędzy podaŜą a popytem na 
działania i produkty inŜynierii finansowej w sektorze rewitalizacji obszarów 
miejskich, które mogłyby otrzymać wsparcie instrumentu JESSICA. Czy 
JESSICA moŜe stanowić rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w 
Regionach? 

1.2.1 Potrzeba finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Potrzeby rynku na projekty rewitalizacji zostały zasygnalizowane w rozdziale 1.1. Istnieje z 
pewnością duŜy popyt na finansowanie projektów o charakterze publicznym. 
Dotychczasowe inwestycje rewitalizacyjne realizowane przez miasta opierały się na 
wydatkowaniu środków publicznych, których dostępność jest ograniczona wielkością 
budŜetów miast oraz poziomem ich obecnego zadłuŜenia. 

Większe miasta mają na tyle rozbudowane potrzeby finansowania inwestycji publicznych, 
Ŝe juŜ obecnie wykazują wysokie wskaźniki zadłuŜenia. Ogranicza to zatem ich moŜliwości 
finansowe i stwarza zapotrzebowanie na pozabudŜetowe formy finansowania inwestycji 
miejskich. 

Dziedziny szczególnie wymagające finansowania z punktu widzenia miast to budowa 
mieszkań socjalnych, remonty istniejących budynków mieszkalnych, odnowa fasad 
budynków przy głównych ulicach miast, podniesienie walorów uŜytkowych i turystycznych 
istniejących obiektów zabytkowych, zagospodarowanie terenów po zlikwidowanych 
zakładach przemysłowych, kopalniach i terenach powojskowych. Obecnie obserwuje się 
duŜy popyt miast na bezzwrotne środki unijne dla finansowania takich inwestycji. 

Istotą rewitalizacji jest oŜywienie społeczno-gospodarcze terenów w miastach dzięki 
stworzeniu warunków i motywów do wykorzystania przez mieszkańców danego terenu. 
Realizacja odnowy miast wymaga szerokiego zakresu inwestycji skoncentrowanego na 
małym obszarze, często przekraczającego zdolności organizacyjne i finansowe miast. 
Nieodzowne jest zaktywizowanie prywatnej inicjatywy dla rozwoju projektów i poprzez 
wsparcie takich inicjatyw i łączenie ich z niezbędnymi inwestycjami publicznymi 
realizowanie podstawowych celów odnowy miast. Nie jest zatem najkorzystniejszym 
rozwiązaniem finansowanie takich inwestycji tylko ze środków publicznych. Świadomość 
miast w tym zakresie powoli wzrasta i powinna doprowadzić do większego angaŜowania się 
w projekty bardziej rozbudowane, z udziałem partnerów prywatnych i wykorzystujące 
zwrotne formy finansowania.  

Projekty rewitalizacyjne realizowane przez partnerów prywatnych będą z pewnością opierać 
się na finansowaniu zewnętrznym. Zdolność kredytowa przedsiębiorców oraz jednostek 
samorządu terytorialnego jest jednak ograniczona i wszelkie formy wsparcia finansowaniem 
pozabankowym oraz pozabudŜetowym powinny być szybko utylizowane dla realizacji 
przedsięwzięć. Kluczowymi parametrami finansowania są jego koszt oraz warunki 
dostępności. Dlatego wszelkie źródła finansowania o warunkach porównywalnych lub 
korzystniejszych niŜ komercyjne finansowanie dłuŜne, powinny być szybko 
wykorzystywane. 

W przypadku wysokiego zadłuŜenia miast oraz ograniczonej zdolności kredytowej 
przedsiębiorców sam fakt dostępności dodatkowego źródła finansowania jest duŜą 
korzyścią pozwalającą na realizację przedsięwzięć. Dotychczas fundusze unijne były 
najatrakcyjniejszym źródłem dofinansowania projektów ze względu na ich bezzwrotny 
charakter. Ich wykorzystanie wiązało się jednak z istotnymi uwarunkowaniami formalnymi, 
co ograniczało ich atrakcyjność dla prywatnych przedsiębiorców. W przypadku dostępności 
funduszy w formie dotacyjnej jak i poŜyczkowej (JESSICA) przy podobnych 
uwarunkowaniach formalnych fundusze dotacyjne będą nadal atrakcyjniejsze niŜ fundusze 
poŜyczkowe. JednakŜe w przypadku braku funduszy dotacyjnych, fundusze poŜyczkowe o 
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quasi-komercyjnym charakterze, jakimi będę fundusze JESSICA, mogą być 
najatrakcyjniejszą dostępną formą finansowania projektów na rynku. 

Przykładem ograniczenia działalności z powodu ograniczonej dostępności finansowania są 
niektóre Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oprócz wkładu właścicieli (miast) 
wykorzystują one wkłady przyszłych najemców (ograniczony ustawowo maksymalny 
poziom) oraz środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego administrowanego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. W przypadku znacznej skali działania TBS głównym 
ograniczeniem rozwoju działalności jest dostępność finansowania z KFM z powodu 
wysokich limitów koncentracji kredytów dla jednego TBS. Fundusze unijne nie mogą być tu 
pomocne, z uwagi na prawne wykluczanie się finansowania KFM z finansowaniem unijnym, 
jednak jest to przypadek ilustrujący przewagę popytu nad podaŜą finansowania projektów 
rozwoju miast. Dalsza dyskusja kwestii finansowania przez JESSICA projektów rozwoju 
mieszkalnictwa została przedstawiona w rozdziale 4.4. 

Nie powinno być zatem istotnych ograniczeń po stronie popytu na finansowanie z funduszu 
typu JESSICA, o ile warunki dostępności tego finansowania nie pozostaną istotnie 
zaostrzone w stosunku do warunków dostępności funduszy dotacyjnych i warunków 
finansowych oferowanych przez banki i inne instytucje poŜyczkowe. Przygotowanie 
projektów moŜe jednak wymagać wsparcia takŜe organizacyjnego dla miast. 

1.2.2 Dostępność środków na działania rewitalizacyjne 

Jak wcześniej wspomniano, podstawowymi źródłami finansowania działań rewitalizacyjnych 
są obecnie środki własne miast, fundusze unijne oraz kapitał prywatny w przypadku 
przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, takich jak np. budowa centrów handlowych. 

W przypadku środków własnych miast fundusze organizowane są zarówno w formie 
wydatków bezpośrednich na projekty inwestycyjne, jak równieŜ poprzez specjalne fundusze 
tworzone na przykład na rzecz odnowy zasobów mieszkaniowych lub zabytków. 

Analizę dostępnych źródeł finansowania przeprowadzono w ramach analizy prawnej 
wdroŜenia JESSICA w Polsce (opracowanie firmy WKB). Istniejące źródła finansowania są 
nieliczne i często skupiają się na wąsko zdefiniowanych projektach, takich jak na przykład 
działania termomodernizacyjne, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, wsparcie małej i 
średniej przedsiębiorczości, projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony 
środowiska. Ponadto uzyskanie finansowania z takiego źródła wiąŜe się często z trudnymi 
procedurami i jest długotrwałe.  

Obecnie nie ma w Polsce funduszy zasilanych przez środki publiczne i wyspecjalizowanych 
w finansowaniu kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.   

Źródłem funduszy zwrotnych pozostają banki, które mogą kredytować zarówno miasta, jak 
równieŜ instytucje lub spółki realizujące projekty. Banki będą nadal podstawowym źródłem 
finansowania zewnętrznego, choć dostępność tego finansowania zaleŜy od specyficznych 
kryteriów przyznawania kredytu i silnie jest powiązana z sytuacją na rynkach finansowych. 

1.2.3 Kluczowe problemy 

Kluczowymi problemami związanymi z dostępnością finansowania dla projektów 
rewitalizacji miast są: 

• DuŜa zaleŜność od budŜetów miejskich i ograniczenia wynikające ze wskaźników 
zadłuŜenia (fundusze odnowy zabytków, odnowy zasobów mieszkaniowych).  

• Dostępne na rynku instrumenty finansowe nie pozwalają na sfinansowanie 
kompleksowego projektu rewitalizacji obszarów miejskich. 

• Środki KFM na finansowanie budownictwa społecznego napotykają na bariery 
maksymalnych pułapów zadłuŜenia. 

• Agencje rozwoju regionalnego nie angaŜują się często ze względów formalnych w 
finansowanie inwestycji typowo miejskich. 
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• Deweloperzy nieruchomości są powściągliwi w aranŜowaniu wspólnych przedsięwzięć 
z udziałem samorządów miejskich. 

• Procedury pozyskiwania finansowania z instytucji publicznych są dość trudne i często 
związane z długotrwałymi procesami aplikacyjnymi. 

• Instytucje finansujące nie angaŜują się czynnie w kreowanie i przygotowanie 
projektów.  

1.2.4 Konkluzje dla JESSICA 

Obecnie Urzędy Marszałkowskie prowadzą rozmowy z potencjalnymi beneficjentami 
bazując na aktualnych programach rewitalizacji miast. W większości Regionów rozmowy te 
dotyczą dostępnej obecnie bezzwrotnej pomocy dla realizacji projektów przez miasta. 
Zmiana koncepcji rozdysponowania dostępnych funduszy, tj. rezygnacja z pomocy 
bezzwrotnej na rzecz zwrotnego instrumentu JESSICA, moŜe spotkać się z zaskoczeniem i 
rozczarowaniem ze strony miast. Co więcej potencjalni beneficjenci, nie wiedząc o istnieniu 
tego rodzaju narzędzia, często nie definiowali projektów, które mogłyby być sfinansowane 
przez JESSICA, tj. przez kapitał podlegający zwrotowi (poŜyczka) udzielony na atrakcyjnych 
warunkach. Podzielenie dostępnych w ramach RPO środków pomiędzy dotacje i wkład do 
funduszy HF/UDF jest rozwiązaniem moŜliwym, jednakŜe istotnie ograniczy moŜliwości 
inwestycyjne powstającego funduszu. Odpowiednia polityka władz Regionu w tym zakresie 
będzie mieć duŜy wpływ na sukces nowego instrumentu. 

Pojawienie się nowego źródła finansowania otwiera spektrum nowych moŜliwości i naleŜy 
spodziewać się, iŜ przyczyni się to do pojawienia się nowych projektów, które wcześniej były 
odrzucane na etapie wstępnej oceny. 

W odniesieniu do instrumentów finansowych oferowanych poprzez JESSICA: 

• Fundusze powinny potrafić uczestniczyć w projektach poprzez róŜne produkty, 
tj. poŜyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe. Jednocześnie potrzebne jest wsparcie 
techniczne realizacji projektów, nie tylko finansowe.  

• Procedury decyzyjne powinny pozwalać na bardzo szybki czas wydania decyzji 
inwestycyjnej i powinny być przejrzyste. 

Ostatecznie uwaŜamy, Ŝe JESSICA jest instrumentem finansowym, który dobrze wpasuje 
się w brak funduszy rewitalizacyjnych i duŜe potrzeby rynku na projekty rozwoju obszarów 
miejskich. 
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1.3 Zadanie 1.3 Skutki budŜetowe JESSICA dla Instytucji 

Zarządzającej 

Zadanie 1.3 Prezentacja skutków budŜetowych dla IZ w Regionach, związanych z 
wykorzystaniem instrumentu JESSICA – porównawczy rachunek przepływów 
pienięŜnych ze wskazaniem róŜnic pomiędzy zastosowaniem tradycyjnych 
dotacji oraz mechanizmów JESSICA. Przedstawienie róŜnic w zakresie 
harmonogramu, przychodów odsetkowych, obciąŜeń podatkowych itd. 

W celu przeprowadzenia analizy efektów finansowych wdroŜenia JESSICA opracowane 
zostały projekcje przepływów finansowych wynikających z realizacji JESSICA oraz – dla 
porównania – z zastosowania mechanizmu dotacyjnego (z punktu widzenia Instytucji 
Zarządzającej RPO). 

Początkowa wartość środków dostępnych w ramach RPO na finansowanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych będzie taka sama w przypadku finansowania dotacyjnego, jak i 
wykorzystania instrumentu JESSICA. W przypadku analizowanych Regionów (za wyjątkiem 
województwa małopolskiego) będą to środki z funduszy europejskich, które w ramach RPO 
zostały przeznaczone na rewitalizację obszarów miejskich. Nie jest jednak wykluczone, Ŝe 
mechanizm funduszy JESSICA będzie uŜyty do wykorzystania środków pochodzących 
takŜe z innych działań. Dla potrzeb analizy skutków budŜetowych JESSICA w niniejszym 
rozdziale przyjęto przykładową kwotę dostępnych funduszy zbliŜoną do skali dostępnych 
środków w RPO, jednak bez odnoszenia się w szczegółach do sytuacji w jednym z 
Regionów. Dyskusja specyficznych aspektów wdraŜania JESSICA w Regionach została 
przeprowadzona w rozdziale 5.1. 

Projekcje przeprowadzono w złotych polskich. Dla celów przeliczeń walutowych przyjęto 
jednolity kurs EUR w całym okresie analizy na poziomie 1 EUR = 4,00 PLN. 

1.3.1 Projekcje przepływów finansowych wynikających z zastosowania 

tradycyjnego mechanizmu dotacyjnego 

Na potrzeby projekcji przepływów finansowych wynikających z zastosowania mechanizmu 
dotacyjnego przyjęto następujące załoŜenia: 

• W roku 2009 ogłaszane będą konkursy oraz podpisywane będą umowy z 
beneficjentami. 

• W roku 2010 realizowane będą pierwsze płatności. 

• Wydatkowanie środków potrwa 3 lata (co jest załoŜeniem bezpiecznym, biorąc pod 
uwagę, Ŝe wiele projektów kwalifikujących się do finansowania dotacyjnego jest 
obecnie gotowych do realizacji w tym systemie). 

• Projekty objęte finansowaniem dotacyjnym dotyczyłyby głównie przestrzeni publicznej i 
nie generowałyby przychodów. 

• Nie będą występowały koszty prefinansowania, poniewaŜ jednostki samorządu 
terytorialnego zabezpieczą tzw. wkład własny na początku kaŜdego projektu i będą 
wykorzystywały te środki przez cały okres realizacji projektu w cyklach 
dwumiesięcznych podczas rozliczeń z Instytucją Zarządzającą. 

• W przypadku zastosowania dotacyjnego sposobu finansowania działalności 
rewitalizacyjnej, otrzymane dotacje będą zwolnione z podatku dochodowego od osób 
prawnych (na mocy obecnie obowiązujących przepisów). 

Opracowane na podstawie powyŜszych załoŜeń projekcje przepływów finansowych 
wynikających z zastosowania mechanizmu dotacyjnego przedstawia poniŜsza tabela.
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Tabela 1. Przepływy finansowe wynikaj ące z zastosowania mechanizmu dotacyjnego [mln PLN] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo środków dost ępnych na koniec roku 80,00 80,00 53,33 26,67 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy 26,67 26,67 26,67

Wypływy - wykorzystanie dotacji -26,67 -26,67 -26,67

Wyszczególnienie
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1.3.2 Projekcje przepływów finansowych wynikających z wdroŜenia JESSICA 

Na potrzeby projekcji przepływów finansowych wynikających z wdroŜenia JESSICA przyjęto 
poniŜej przedstawione załoŜenia. 

ZałoŜenia dotyczące HF: 

• Fundusz Powierniczy zostanie załoŜony dla kaŜdego województwa w połowie 2009 
roku, a zarządcą Funduszu Powierniczego zostanie EBI (omówienie tej kwestii 
przedstawiono dalej w punkcie 2.1.2.2 oraz 2.2). 

• Umowa na zarządzanie funduszem HF zostanie podpisana do połowy 2011 roku. Po 
tym okresie HF zostanie zlikwidowany. 

• Przez pierwszy rok HF będzie się skupiać na procedurze wyboru UDF oraz wsparciu 
przygotowania projektów, natomiast w drugim roku funkcjonowania będzie sprawować 
nadzór nad funkcjonowaniem UDF. 

• Podmiot zarządzający HF będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2% kapitału 
funduszu rocznie. Wynagrodzenie to będzie stanowiło koszt funduszu. 

• HF do końca 2010 roku będzie utrzymywał środki finansowe (kapitał funduszu) na 
lokatach bankowych, uzyskując w ten sposób przychody odsetkowe (4,0% w skali 
roku). 

• Na początku 2011 roku HF przekaŜe kapitał w zrządzanie funduszowi UDF. 

• Przychody odsetkowe wynikające z lokowania środków utrzymywanych tymczasowo 
na rachunkach HF będą opodatkowane według stopy podatkowej 19% (podatek płatny 
u źródła) – jak w przypadku opodatkowania przychodów podmiotu prawnego z 
siedzibą i zarządem na terytorium Polski. Jedynie w przypadku utworzenia funduszu 
powierniczego w formie funduszu inwestycyjnego (na podstawie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych) lub np. funduszu celowego, dochody takiego funduszu będą zwolnione 
z opodatkowania. W takiej sytuacji opodatkowaniu podlegałyby dochody podmiotów 
uczestniczących w funduszu inwestycyjnym z tytułu inwestycji w fundusz – podobnie 
jak w przypadku opodatkowania dochodów kapitałowych netto z inwestycji. 
Opodatkowanie ewentualnych zysków z tytułu inwestycji w fundusz powierniczy, 
osiągniętych przez podmioty przekazujące środki do funduszu, leŜało jednak poza 
zakresem sporządzonych projekcji. 

• Opodatkowanie zysków podmiotu zarządzającego z tytułu zarządzania funduszem 
powierniczym (obejmujących przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, 
pomniejszone o koszty zarządzania) nie dotyczy perspektywy Instytucji Zarządzającej. 
Z tego powodu nie zostało ono uwzględnione w projekcjach finansowych. 

ZałoŜenia dotyczące UDF: 

• UDF będą funkcjonować jako wydzielony zasób środków powierzony przez HF w 
zarządzanie wybranej instytucji. 

• Zarządcy funduszy UDF zostaną wybrani w połowie 2010 roku i do końca tego roku 
będą przygotowywać się do rozpoczęcia działalności operacyjnej. 

• Od początku 2011 roku UDF będą prowadziły działalność operacyjną. 

• UDF będą prowadziły działalność jako fundusze poŜyczkowe. ZałoŜenie przyjęte tylko 
na potrzeby uproszczenia projekcji. W rzeczywistości gama produktów moŜe 
obejmować poŜyczki, gwarancje i wkłady kapitałowe. 

• W okresie pierwszych trzech lat działalności wszystkie środki funduszy UDF (tzn. 
kapitał otrzymany od HF) zostaną rozdysponowane w formie poŜyczek na 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
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• Podmioty zarządzające środkami przekazanymi do funduszy UDF będą otrzymywały 
wynagrodzenie w wysokości 3% kapitału funduszy rocznie. Wynagrodzenie to będzie 
stanowiło koszt funduszy. 

• Środki UDF tymczasowo nierozdysponowane na finansowanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych będą utrzymywane na lokatach bankowych i będą generowały 
przychody odsetkowe (4% w skali roku). 

• Przeciętna stopa oprocentowania dla całego portfela poŜyczek udzielanych przez 
fundusze UDF będzie wynosiła 5% w skali roku. 

• Średni okres spłaty poŜyczek będzie wynosił 20 lat. 

• Rozpoczęcie spłaty będzie następowało po 2 latach od momentu udzielenia poŜyczki 
(karencja 2-letnia). 

• ZałoŜono brak przychodów UDF z tytułu prowizji. 

• Przychody odsetkowe wynikające z lokowania środków utrzymywanych tymczasowo 
na rachunkach UDF będą opodatkowane według stopy podatkowej 19% (podatek 
płatny u źródła) – jak w przypadku opodatkowania przychodów podmiotu prawnego z 
siedzibą i zarządem na terytorium Polski. 

• Przychody odsetkowe wynikające z poŜyczek udzielanych przez UDF na realizację 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą opodatkowane według stopy podatkowej 19%. 
Jedynie w przypadku utworzenia funduszu UDF w formie funduszu inwestycyjnego (na 
podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych) lub np. funduszu celowego, dochody 
takiego funduszu będą zwolnione z opodatkowania. W takiej sytuacji opodatkowaniu 
podlegałyby dochody podmiotów uczestniczących w funduszu inwestycyjnym z tytułu 
inwestycji w fundusz – podobnie jak w przypadku opodatkowania dochodów 
kapitałowych netto z inwestycji. Opodatkowanie ewentualnych zysków z tytułu 
inwestycji w fundusze UDF, osiągniętych przez podmioty przekazujące środki do 
funduszy, leŜało jednak poza zakresem sporządzonych projekcji. 

• Opodatkowanie zysków podmiotów zarządzających środkami przekazanymi do UDF 
(obejmujących przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, pomniejszone o 
koszty zarządzania) nie dotyczy perspektywy Instytucji Zarządzającej. Z tego powodu 
nie zostało ono uwzględnione w projekcjach finansowych. 

Opracowane na podstawie powyŜszych załoŜeń projekcje przepływów finansowych 
wynikających z wdroŜenia JESSICA przedstawia poniŜsza tabela. 
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Tabela 2. Przepływy finansowe wynikaj ące z wdro Ŝenia JESSICA [mln PLN]  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo środków Funduszu Holdingowego na koniec roku 80,50 81, 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy 80,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wniesienie kapitału załoŜycielskiego 80,00
zysk operacyjny (wartości dodatnie) 0,50 1,00 0,00

Wypływy 0,00 0,00 -81,50
przekazanie kapitału do UDF 0,00 0,00 -80,69
inne 0,00 0,00 0,00
strata operacyjna (wartości ujemne) 0,00 0,00 -0,82

Działalno ść operacyjna 0,50 1,00 -0,82
przychody z odsetek od depozytów bankowych (brutto) 1,60 3,24 0,00
podatek od przychodów odsetkowych -0,30 -0,62 0,00

przychody z odsetek od depozytów bankowych (po podatku) 1,30 2,62 0,00
koszt wynagrodzenia za zarządzanie -0,80 -1,62 -0,82

Saldo środków Funduszu UDF na koniec roku 81,52 82,04 82,79 83,63 84,45 85,27 86,11 86,92 87,75 88,61
Wpływy 83,97 2,98 3,21 3,34 3,34 3,37 3,41 3,40 3,45 3,51

kapitał przekazany przez IZ lub HF 80,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody netto z odsetek od poŜyczek i depozytów 3,28 2,98 3,21 3,34 3,34 3,37 3,41 3,40 3,45 3,50

Wypływy -2,45 -2,45 -2,47 -2,50 -2,52 -2,55 -2,57 -2,60 -2,62 -2,65
koszt wynagrodzenia za zarządzanie -2,45 -2,45 -2,47 -2,50 -2,52 -2,55 -2,57 -2,60 -2,62 -2,65

Przychody operacyjne 3,28 2,98 3,21 3,34 3,34 3,37 3,41 3,40 3,45 3,50
przychody z odsetek od poŜyczek (brutto) 1,34 2,02 3,36 3,97 3,80 3,86 3,91 3,70 3,85 4,00
podatek od przychodów odsetkowych -0,26 -0,38 -0,64 -0,75 -0,72 -0,73 -0,74 -0,70 -0,73 -0,76

przychody z odsetek od poŜyczek (po podatku) 1,09 1,63 2,72 3,21 3,08 3,12 3,17 2,99 3,12 3,24

przychody z odsetek od depozytów bankowych (brutto) 2,71 1,66 0,61 0,15 0,32 0,31 0,30 0,50 0,42 0,33
podatek od przychodów odsetkowych -0,51 -0,31 -0,12 -0,03 -0,06 -0,06 -0,06 -0,10 -0,08 -0,06

przychody z odsetek od depozytów bankowych (po podatku) 2,19 1,34 0,49 0,12 0,26 0,25 0,24 0,41 0,34 0,27

Istotne warto ści
poŜyczki udzielone w danym roku 26,90 26,90 28,25 0,00 0,00 10,54 0,00 0,00 15,31 0,00
spłaty poŜyczek 1,34 2,69 4,10 4,10 4,10 4,63 4,63 4,63
saldo udzielonych poŜyczek 26,90 53,79 80,70 78,01 73,91 80,34 76,24 71,61 82,29 77,66
nie wykorzystany kapitał w UDF 54,63 28,25 2,09 5,62 10,54 4,93 9,87 15,31 5,46 10,95

Wyszczególnienie
Organizowanie HF i UDF Wykorzystanie środków z funduszy UE Działalność funduszu w perspektywie długoterminowej
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Wnioski z analizy przepływów pienięŜnych HF: 

• Działalność HF od połowy 2009 do końca 2010 roku moŜe wygenerować nadwyŜki 
przychodów odsetkowych nad kosztami operacyjnymi. 

• Funkcjonowanie HF po przekazaniu środków w zarządzanie UDF będzie generować 
stratę operacyjną, gdyŜ koszty obsługi HF nie znajdą pokrycia w przychodach z tytułu 
odsetek. 

Wnioski z analizy przepływów pienięŜnych UDF w przyjętym modelu poŜyczkowym: 

• Przy przyjętych poziomach stóp procentowych (oprocentowanie udzielanych poŜyczek 
oraz lokat bankowych) oraz kosztów zarządzania UDF, kapitał funduszy UDF w ujęciu 
nominalnym będzie się powiększać. 

• Kwota środków przekazanych na finansowanie projektów w perspektywie do 2015 roku 
będzie wyŜsza niŜ w tradycyjnym systemie dotacyjnym. 

W przypadku zaangaŜowania funduszy UDF w projekty rewitalizacyjne nie w formie 
poŜyczek, lecz przez wkład kapitałowy strumień wpływów do funduszu UDF będzie istotnie 
inny. Dostępne na początku środki nie będą mogły zostać rozdysponowane w całości ze 
względu na odsuniętą w czasie moŜliwość otrzymania wpływów pienięŜnych ze 
zrealizowanych projektów. Spowoduje to brak strumienia wpływów, który pozwoliłby pokryć 
prowizje zarządcy funduszu. Dlatego w planach finansowych funduszu będą musiały zostać 
zarezerwowane środki na okresowe wypłaty wynagrodzeń za zarządzanie funduszami. W 
przypadku inwestycji poprzez wkłady kapitałowe praktykowanym rozwiązaniem jest wypłata 
części wynagrodzenia dla zarządcy w momencie realizacji zysków, co ma takŜe element 
uzaleŜnienia wypłaty od osiągniętych rezultatów inwestycyjnych. 

W przypadku udzielania przez UDF gwarancji, fundusze będą musiały blokować na 
depozytach bankowych część środków o wartości odpowiadającej zagwarantowanym 
zobowiązaniom (utworzyć fundusze gwarancyjne). RównieŜ w tej sytuacji niezbędne będzie 
zatem zarezerwowanie środków płynnych na wynagrodzenia za zarządzanie funduszami. 

1.3.3 Finansowe efekty wdroŜenia JESSICA 

Wykorzystanie JESSICA jako instrumentu realizacji działań z programów operacyjnych 
będzie skutkować innym trybem wykorzystania środków unijnych zarówno pod względem 
terminu wypłaty, jak równieŜ charakteru pomocy, tj. pomoc będzie miała charakter zwrotny 
w odróŜnieniu od bezzwrotnej pomocy udzielanej w trybie tradycyjnym. Dzięki temu 
powinno być moŜliwe kumulowanie coraz większej puli środków pracujących na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich w perspektywie długoterminowej. 

Krótkoterminową korzyścią finansową uruchomienia programu JESSICA będzie moŜliwość 
uzyskania wypłaty pełnej puli środków przeznaczonej do wykorzystania w ramach 
odpowiedniego działania RPO. Środki te do czasu wykorzystania zgodnie z 
przeznaczeniem mogą pozostawać na oprocentowanych rachunkach bankowych i 
generować środki, które pozwolą przynajmniej częściowo pokryć koszty funkcjonowania i 
zarządzania funduszami. 

Rezultaty analiz przeprowadzonych na projekcjach przepływów finansowych sporządzonych 
dla finansowania dotacyjnego i dla JESSICA przedstawiają poniŜsze wykresy. 
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Wykres 1. Porównawcze zestawienie warto ści środków dost ępnych w 
poszczególnych latach na finansowanie przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych 
w systemie dotacyjnym i w ramach JESSICA 

Porównanie warto ści kapitału
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Wykres 2. Porównawcze zestawienie warto ści środków wydatkowanych w 
poszczególnych latach na finansowanie przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych 
w systemie dotacyjnym i w ramach JESSICA 
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Jak wynika z powyŜszych wykresów, w porównaniu z tradycyjnym systemem dotacyjnym 
zastosowanie JESSICA będzie miało następujące skutki budŜetowe: 

• Dzięki zwrotnemu charakterowi udzielanego finansowania kapitał funduszu nie 
zmniejszy się. 

• W perspektywie do roku 2015 wartość środków przekazanych na finansowanie 
projektów będzie o około 3% nominalnie większa, niŜ w systemie dotacyjnym. Będzie 
to moŜliwe głównie dzięki ponownemu wykorzystaniu środków powracających do 
funduszy JESSICA w miarę spłat poŜyczek, jak równieŜ dzięki powiększaniu zasobów 
funduszy JESSICA o odsetki od poŜyczek na realizację projektów i od depozytów 
bankowych. 

• Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych prawdopodobnie rozpocznie się o 1 rok 
później, tzn. od 2011 roku, jednak dzięki reinwestowaniu środków będzie trwało dłuŜej. 
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1.4 Zadanie 1.4 Skutki pozabudŜetowe JESSICA dla Instytucji 

Zarządzającej 

Zadanie 1.4 Ocena pozabudŜetowych skutków, związanych z wykorzystaniem instrumentu 
JESSICA przez Instytucje Zarządzające, dotyczących: wielkości, jakości (w 
tym aspektu zrównowaŜenia rozwoju) oraz harmonogramu czasowego 
instrumentów Rewitalizacji Obszarów Miejskich. W sytuacji braku 
funkcjonujących funduszy rozwoju obszarów miejskich, funduszy 
powierniczych lub innych podobnych struktur, naleŜy przedstawić studia 
przypadku ilustrujące, w jaki sposób inwestycje oparte na funduszach typu 
JESSICA mogą wspierać Rewitalizację Obszarów Miejskich. 

PozabudŜetowe skutki wdroŜenia instrumentu JESSICA zostały przeanalizowane z punktu 
widzenia Instytucji Zarządzającej RPO, tj. Urzędu Marszałkowskiego. 

Analiza pozabudŜetowych skutków implementacji JESSICA nie obejmuje analizy wszystkich 
skutków realizacji inwestycji rewitalizacyjnych i skoncentrowana jest na analizie moŜliwych 
skutków dla Instytucji Zarządzającej oraz całego systemu funduszy JESSICA wynikających 
z zastosowania nowego instrumentu w porównaniu z tradycyjnym systemem dotacyjnym. 

W rozdziale przytoczono opis i wnioski z jednego z większych projektów rewitalizacyjnych 
zrealizowanego w Wielkiej Brytanii w ostatnich 30 latach. 

1.4.1 Przykład doświadczeń międzynarodowych z projektów rewitalizacyjnych 

Przykład kompleksowego projektu regeneracji cz ęści miasta – londy ńska dzielnica 
Docklands 6 

Najlepszy okres londyńskich doków przypadł na lata ’30 XX wieku. KaŜdego roku 
przeładowywano w porcie 35 milionów ton towarów transportowanych przez 55 000 
statków. W porcie zatrudnionych było ponad 30 000 osób. Obszar ten bazował na 
dziedzinach tradycyjnie związanych z funkcjonowaniem portu, takich jak naprawa statków, 
inŜynieria cięŜka, przetwórstwo spoŜywcze, składowanie i dystrybucja. 

W okresie powojennym zaczął się spadek koniunktury w porcie. Punktem wyjścia do 
przeprowadzenia analizy funkcji, jaką pełniły doki w gospodarce miasta oraz zmiany 
podejścia do całości obszaru stanowił raport Rochdale’a wydany w 1962 r. przez komisję, 
której przewodniczył wicehrabia Rochdale. Stwierdzono w nim: „W ogólnej perspektywie 
sądzimy, Ŝe naleŜy przenieść działalność portu z centrum Londynu i wykorzystać pozostałe 
w ten sposób grunty podczas regeneracji całego terenu”. W następnych latach władze portu 
w Londynie rozpoczęły stopniowe zamykanie poszczególnych części portu. W międzyczasie 
opracowano róŜne scenariusze rewitalizacji tego obszaru. 

W 1974 r. minister środowiska utworzył Docklands Joint Committee (Komisja Wspólna 
Docklands), której celem było przygotowanie i koordynacja wdroŜenia strategicznego planu 
rewitalizacji Docklands. Komisja musiała uwzględnić wszystkie specyficzne czynniki, między 
innymi: duŜą liczbę mieszkańców na tym obszarze (55 000 mieszkańców Docklands), 
spodziewane duŜe bezrobocie związane z planowanym zamknięciem portu, ograniczone 
środki finansowe, konieczność nabycia gruntów (80% gruntów znajdowało się w posiadaniu 
publicznym). 

W 1977 r. Docklands zyskała miano obszaru partnerskiego, dzięki czemu w latach 1978-79 
otrzymała przydział w wysokości 3,25 mln GBP oraz 15 mln GBP rocznie na trzy kolejne 
lata obejmujące okres 1979-82. W ramach tych środków miał powstać cały program 
infrastruktury (mieszkania, transport, wypełnienie basenów dokowych, przebudowa 
obiektów). Te stosunkowo niewielkie kwoty umoŜliwiły rozpoczęcie prac na róŜnych 
frontach, jednak stale potrzebne były znacznie większe fundusze. 

                                                           
6 Na podstawie monografii LDDC (www.lddc-history.org.uk)  
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Niestety warunki Ŝycia i pracy w Docklands uległy drastycznemu pogorszeniu mimo starań 
Docklands Joint Committee: 

• Liczba ludności w londyńskiej Docklands spadła o 20% między latami 1971 i 1981. 

• Stopa bezrobocia w 1981 r. wynosiła 17,8%. 

• W ciągu trzech lat, między 1978 i 1981, 10 000 osób straciło pracę. 

• W 1981 r. obszar ten był w 60% w stanie ruiny, pusty lub niewykorzystany. 

Realia projektu wzmocniły determinację nowego ministra środowiska, Ŝeby uzyskać od 
Parlamentu uprawnienia do ustanowienia specjalnych spółek miejskich (ang. corporations) 
ds. zagospodarowania terenów miejskich, których celem szczególnym byłoby utworzenie 
jednej rady mającej przyjąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość londyńskich doków. 
W efekcie w lipcu 1981 r. desygnował on London Docklands Development Corporation 
(Londyńska Korporacja Miejska ds. Rozwoju Docklands, LDDC). LDDC otrzymała 
niespotykane dotąd uprawnienia, mające prowadzić do spełnienia swoich zadań: 

• 12 członków odpowiadało bezpośrednio przed Ministrem Środowiska i było przez 
niego mianowanych 

• Wystarczające środki finansowe – początkowo kwota między 60-70 mln GBP rocznie 

• Uprawnienia jako pojedynczy Organ ds. Planowania prac rozwojowych, umoŜliwiające 
Korporacji świadczenie usług całościowych (ang. one stop service) inwestorom i 
deweloperom zwracającym się po porady i pozwolenia budowlane 

• Prawo do nabywania gruntów 

• Uprawnienia jako Organ ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

• Prawo do działań marketingowych i reklamowania obszaru Docklands 

Jednak odziedziczony przez LDDC obszar Docklands był fizycznie i emocjonalnie 
odizolowany od reszty Londynu. Nie tylko trudno było tam dotrzeć, jako Ŝe stan dróg był zły 
a transport publiczny praktycznie nie działał na tym obszarze, lecz równieŜ niewielu 
mieszkańców pozostałej części Londynu uznawało ten obszar za warty odwiedzenia. W 
Docklands panowały wszechogarniające problemy ubóstwa, cięŜkie warunki mieszkaniowe i 
ponure perspektywy edukacyjne i zatrudnienia w kontekście fizycznego upadku i ruiny. 

LDDC przedstawiła ramowy program, w którym wykazano potencjał obszaru Docklands 
poprzez otwarcie się na moŜliwości rozwoju, a nie zamykanie istniejących opcji. 
Zaprezentowana strategia określiła przede wszystkim ramy rewitalizacji o wystarczającym 
stopniu elastyczności, by uwzględnić zmieniające się potrzeby ekonomiczne i społeczne, 
które z pewnością powstałyby w okresie rewitalizacji tak wielkiego obszaru. 

Jednym z pierwszych działań podjętych przez LDDC było formalne zaproszenie 
Ministerstwa Środowiska do ponownej oceny historycznych obiektów Docklands. Prace 
zakończyły się w 1982 r.; do ustawowej listy budynków o znaczeniu historycznym i 
architektonicznym dodano 116 obiektów. Co więcej, LDDC uznała doki i Tamizę za 
najwaŜniejszy symbol dziedzictwa tego obszaru oraz potencjalne miejsce do wypoczynku. 
Był to konkretny atut, który wyróŜniał ten obszar na tle innych części Londynu. 

W 1985 r., po ustanowieniu całościowej strategii rewitalizacji, utworzono lokalne biura 
LDDC, mające na celu stworzenie bliŜszych relacji z mieszkańcami, grupami 
środowiskowymi i firmami, wysuwając konkretne propozycje rozwoju pod rozwagę i do 
wdroŜenia. W połowie lat ‘80 proces rewitalizacji prowadzono na pełnych obrotach. W celu 
przyciągnięcia inwestycji do obszaru Docklands z zamoŜniejszych obszarów Londynu 
utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dzięki dalszym staraniom LDDC nowo powstały 
rynek postanowili wypróbować deweloperzy i firmy budowlane. Sukces i popyt były tak 
duŜe, Ŝe kontrahenci nabywali własne tereny budowlane w celu ich dalszego 
zagospodarowania. 
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W trakcie procesu przebudowy Docklands w LDDC doskonale rozumiano ograniczenia i 
szanse, które w zasadniczy sposób wpływały na rozwiązania projektowe, i potrafiono nimi 
pokierować; konfiguracja terenu, własność, granice, układ ulic, otwarte przestrzenie, 
przyległe obiekty i ukierunkowanie terenu. Wszystkie te aspekty brano pod uwagę 
równocześnie z powodu ich wzajemnego wpływu. Dzięki tej świadomości i 
zrównowaŜonemu podejściu realizacja projektu Docklands była moŜliwa. 

Od 1981 r., w efekcie sukcesu LDDC, liczba ludności londyńskiej Docklands wzrosła z 
39 400 do ponad 80 000, a liczba etatów – z 27 200 do 72 000. Wybudowano 21 600 
nowych mieszkań, oddano 2,3 miliona metrów kwadratowych nowych obiektów handlowych, 
co doprowadziło do zwiększenia liczby firm z 1 000 do 2 450. Stopa bezrobocia spadła z 
17,8% w 1981 r. do 7,2% w grudniu 1997 r. Inwestycje publiczne w wysokości 
1,799 mld GBP przyniosły 6,5 mld GBP inwestycji prywatnych. JednakŜe rewitalizacji 
obszaru Docklands daleko jeszcze do zakończenia. Mimo ogromnej, dające się 
zaobserwować poprawy do chwili obecnej, osiągnięcie pełnego potencjału tego obszaru i 
wyeliminowanie nędzy i ekonomicznego zacofania tych terenów zajmie jedno pokolenie. 

Wnioski wynikaj ące z do świadcze ń projektów rewitalizacyjnych 

• Rewitalizacja gruntów, budynków lub obiektów jest zazwyczaj projektem 
długoterminowym. WiąŜe się ona nie tylko z zapewnieniem wystarczających środków 
na przeprowadzenie inwestycji, lecz równieŜ z dobrymi chęciami, umiejętnościami i 
zastosowaniem odpowiednich metod w celu zmiany nastawienia społeczności 
lokalnych na obszarze inwestycji. Ludzie są ostatecznymi beneficjentami takich 
projektów, naleŜy zatem zawsze brać ich podejście pod uwagę. 

• Zgodnie z opisanym powyŜej przykładem przeprowadzenie duŜych projektów 
rewitalizacji nie jest w mocy jednej organizacji. Zazwyczaj współpracować muszą 
róŜne instytucje publiczne i firmy prywatne w celu osiągnięcia załoŜonych wyników. 
Idea publicznych inwestycji w rewitalizację ma na celu doprowadzenie do udziału 
kapitału prywatnego. W przypadku Docklands minister środowiska z pomocą 
Parlamentu musiał utworzyć specjalną Korporację miejską ds. zagospodarowania 
terenów miejskich (LDDC), która podjęła współpracę z deweloperami, firmami 
budowlanymi, władzami lokalnymi, projektantami, planistami transportu, róŜnymi 
inwestorami prywatnymi, zwykłymi obywatelami i wieloma innymi stronami w celu 
rewitalizacji obszaru dawnego portu. 

• Co ciekawe, około połowę z 1,8 mld GBP inwestycji Korporacji przeznaczono na 
infrastrukturę transportową. Oprócz głównego obszaru rewitalizacji ogromne znaczenie 
mają inwestycje dodatkowe, podejmowane w celu połączenia projektu z infrastrukturą 
miasta. Jedną z najcenniejszych rzeczy jest odpowiednio przygotowany plan 
transportu, bowiem bez dobrej komunikacji z pozostałą częścią miasta zrewitalizowany 
obszar moŜe być pozostawiony samemu sobie. 

• Zakończona powodzeniem rewitalizacja duŜego obszaru miejskiego, takiego jak 
Docklands, wymaga nie tylko znacznych inwestycji publicznych i prywatnych, lepszej 
edukacji i szkoleń oraz perspektyw zatrudnienia, lecz równieŜ podniesienia jakości 
środowiska. Projekt obiektów na obszarze zrewitalizowanego portu, planowanie 
urbanistyczne oraz spójność projektu były dla zarządzających LDDC najwaŜniejszymi 
czynnikami wpływu na interesy inwestorów i mieszkańców tego obszaru w przyszłości. 
Aby jakość prac utrzymana była na jednym poziomie, LDDC wyznaczyła Grupę 
Doradczą ds. Projektowania Urbanistycznego (z ang. UDA), w skład której weszli 
wybitni architekci oraz inni projektanci zainteresowani środowiskiem miejskim. Grupa 
odbywała regularne spotkania w ciągu roku, aby rozwaŜyć kluczowe projekty w 
decydujących etapach ich rozwoju. Opracowano strategie projektowe LDDC, w wyniku 
których projekty z terenu rewitalizacji doków otrzymały ponad 90 nagród za planowanie 
i design. 
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Przy uwzględnianiu powyŜszego modelu w miastach, które skorzystają z finansowania w 
ramach inicjatywy JESSICA moŜna by wyznaczyć takie specjalne grupy doradcze, które 
udzielałyby porad Funduszowi Rewitalizacji Obszarów Miejskich (FROM). 

• Z punktu widzenia inicjatywy JESSICA łączenie inwestycji publicznych z 
finansowaniem prywatnym stanowi najwaŜniejszą kwestię, jeŜeli chodzi o projekty 
rewitalizacji. Na obszarze Docklands inwestycja LDDC w wysokości 1,8 mld GBP 
środków publicznych przyniosła 7,2 mld GBP inwestycji prywatnych prowadzących do 
powstania nowych miejsc pracy, hoteli, restauracji, sklepów, drukarni, biur i centrów 
rekreacyjnych. ChociaŜ za politykę finansowania większej części nowej zabudowy w 
ramach terenu miejskiego przeznaczonego do rozbudowy (ang. Urban Development 
Area) odpowiadał rząd, LDDC powierzono zadanie stworzenia fizycznego środowiska, 
które miałoby odpowiednią oprawę, by przyciągnąć takie inwestycje. Wymagało to 
budowy infrastruktury transportowej i środowiskowej, w ramach której LDDC jako 
organ zlecający mogła wyznaczyć najlepszych architektów i projektantów. Aby to 
osiągnąć, LDDC musiała współpracować z gminami, Radami Miejskimi i innymi 
ustawowymi dostawcami, aby w rozmowach z inwestorami prywatnymi mówić jednym, 
spójnym głosem. Inwestorzy prywatni musieli mieć pewność, Ŝe inwestycja ta jest 
bezpieczna, wsparta publicznymi planami przebudowy i przede wszystkim istnieje chęć 
do współpracy. 

1.4.2 Skutki pozabudŜetowe wykorzystania JESSICA 

W sytuacji wdraŜania instrumentu JESSICA w Regionach w Polsce moŜna oczekiwać 
następujących skutków pozabudŜetowych dla Instytucji Zarządzającej. 

• Delegowanie funkcji zarządzania funduszami oraz wyboru projektów do zewnętrznej 
instytucji. Obowiązki IZ będą przekazane do HF i UDF, które efektywnie staną się 
instytucją wdraŜającą w zakresie powierzonych im środków.  

• Mniejsze obciąŜenie IZ związane z weryfikacją dokumentacji projektowej i wsparciem 
przygotowania projektów. 

• Większe obciąŜenie IZ na etapie przygotowania implementacji JESSICA z uwagi na 
nowatorski charakter instrumentu finansowego i potrzebę przygotowania formalnego 
wdroŜenia inicjatywy. 

• NiezaleŜność weryfikacji kryteriów projektu przez zarządcę UDF według ściśle 
zdefiniowanych kryteriów. 

Ponadto z punktu widzenia charakteru projektów moŜna oczekiwać następujących skutków: 

• WdroŜenie JESSICA będzie prowadzić do przygotowywania projektów większych pod 
względem zasięgu i wartości niŜ w tradycyjnym systemie dotacyjnym. Będzie to 
wynikać z potrzeby uwzględnienia elementów inwestycji o charakterze komercyjnym 
generujących dochód, co będzie wymuszać rozszerzenie skali projektu. 

• WdroŜenie JESSICA i przygotowanie projektów wymaga jeszcze około 1 do 1,5 roku 
na wyjaśnienie kwestii formalnych i ewentualne zmiany przepisów prawnych, 
wypracowanie umów z funduszami powierniczymi, przygotowanie I przeprowadzenie 
procedur wyboru zarządcy UDF, przygotowanie decyzji budŜetowych przez miasta 
uczestniczące w projektach. Konieczność zwiększonego wysiłku przygotowawczego 
skróci takŜe czas na procesy aplikowania i realizacji projektów, jednak moŜna ten czas 
wykorzystać na przygotowanie projektów. Wiele projektów przygotowanych jeszcze w 
okresie programowym 2004-2006 będzie wymagać przedefiniowania pod kątem 
wymagań JESSICA. 

• Jakość projektów powinna być wyŜsza w przypadku projektów z udziałem JESSICA ze 
względu na dokładniejsze i bardziej rozbudowane analizy przygotowawcze dla 
projektów generujących zwrot (analizy rynkowe, udział partnerów prywatnych, 
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zaangaŜowanie instytucji zarządzających UDF, udział banków w finansowaniu 
projektów, etc.) 

• Projekty współfinansowane przez JESSICA będą najprawdopodobniej wymagać 
bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej niŜ projekty realizowane przez miasta 
w tradycyjnym systemie dotacyjnym. 

• Krótkoterminowo zastosowanie JESSICA będzie skutkować skoncentrowaniem uwagi 
na projekty generujące dochód. Projekty, które nie będą mogły zostać przedefiniowane 
tak, aby generowały dochód, będą musiały być finansowane z funduszy własnych 
miasta. 

• Forma zwrotna finansowania powinna się przyczynić do stymulowania 
przedsiębiorczości w kreowaniu i realizacji projektów i tym samym zwiększyć skalę 
oddziaływania funduszy unijnych. 

1.4.3 Konkluzje na temat skutków wprowadzenia JESSICA 

Zidentyfikowane skutki pozabudŜetowe implementacji JESSICA w Regionach wskazują na 
przewagę pozytywnych skutków wprowadzenia JESSICA. JESSICA moŜe przyczynić się do 
lepszego jakościowo i bardziej efektywnego przygotowania projektów oraz zwiększyć skalę 
oddziaływania funduszy unijnych. 

Urzędy miast wykazują zrozumienie celów wprowadzenia nowego instrumentu finansowego 
JESSICA i postrzegają w nim szanse na istotne wsparcie realizacji projektów 
rewitalizacyjnych. 

Regiony potrzebują jednak dość szybko rozpocząć proces rozdysponowania funduszy w 
ramach RPO w celu ich wykorzystania w perspektywie budŜetowej 2007-2013. Aktualnie 
proces naboru wniosków nie został rozpoczęty, co związane jest z brakiem kilku aktów 
prawnych oraz potrzebą pełniejszego przygotowania mechanizmu JESSICA. Stanowi to 
czynnik z pewnością niesprzyjający sprawnemu wdroŜeniu JESSICA. JednakŜe powoduje 
to takŜe rozumienie JESSICA tylko w perspektywie realizacji tego celu. Fundusze miejskie, 
do których będą powracać środki z realizacji projektów i będą potencjalnie zasilane 
kolejnymi środkami, będą mogły z czasem angaŜować się w większe wartościowo projekty i 
większą liczbę projektów. Istnieje zatem długoterminowy charakter działalności tych 
funduszy, który wymaga świadomego działania miast, co do wykorzystania JESSICA dla 
realizacji szeroko rozumianych celów rozwoju obszarów miejskich. Tworzone fundusze 
powinny więc uwzględniać długoterminowe cele poszczególnych miast. 
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1.5 Zadanie 1.5 Analiza SWOT dla wdroŜenia JESSICA 

Zadanie 1.5 Analiza silnych i słabych stron, szans i zagroŜeń (SWOT) zastosowania 
JESSICA w Regionach, w tym analiza SWOT stopnia osiągnięcia przez 
instrument JESSICA załoŜeń DRPO i MRPO. 

1.5.1 Analiza SWOT zastosowania JESSICA z punktu widzenia Instytucji 

Zarządzającej 

Silne strony 

• Szybkie uzyskanie płatno ści i dost ępno ść środków z funduszy unijnych oraz 
moŜliwo ść przyspieszonego certyfikowania wykorzystania tych środków 

• Szeroka gama produktów finansowych  (poŜyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje, 
mezzanine) 

• Elastyczno ść kształtowania parametrów produktów finansowych 

• Doświadczenia Instytucji Zarz ądzającej w rozwoju funduszy po Ŝyczkowo-
gwarancyjnych w innych dziedzinach  (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) 
oraz przygotowania inicjatywy JEREMIE 

• Ograniczenie konieczno ści stosowania procedur zamówie ń publicznych na 
poziomie projektu, jeśli będzie on realizowany przez podmiot niepubliczny 

• MoŜliwo ść odtwarzania środków finansowych  (charakter zwrotny finansowania) 

• MoŜliwo ść wykorzystania d źwigni finansowej na poziomie projektów 

Słabe strony 

� Ograniczony zakres zastosowania funduszy dost ępnych w ramach RPO  
wynikający z wymogów RPO i konieczności uwzględniania juŜ zdefiniowanych 
kryteriów dla projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych dla tradycyjnych projektów 
dotacyjnych 

� Konieczno ść stosowania dodatkowych przetargów zwi ązanych z wyborem 
podmiotu zarz ądzającego UDF 

� Brak do świadczenia z instrumentami finansowymi dla rozwoju obszarów 
miejskich 

� Brak do świadczenia w zarz ądzaniu UDF i HF 

� Mała świadomo ść i zrozumienie inicjatywy JESSICA w śród beneficjentów 
funduszy unijnych 

� Stosunkowo pó źne wdro Ŝenie JESSICA  w stosunku do okresu programowego 
2007-2013 (miasta oczekują finansowania bezzwrotnego, potrzebny dodatkowy czas 
na utworzenie UDF) 

Szanse 

� Potencjał kilku projektów do ść dobrze zdefiniowanych do wykorzystania 
finansowania zwrotnego 

� Brak spełnienia przez projekty kryteriów wyst ępowania luki finansowej. Wiele 
projektów moŜe nie spełniać kryterium występowania luki finansowej z powodu zbyt 
wysokiego zwrotu z inwestycji, co dyskwalifikuje moŜliwość pozyskania dotacji i 
projekty te mogą być interesujące dla JESSICA. 

� Poparcie społeczne dla projektów rewitalizacyjnych 

� DąŜenie miast do zwi ększania atrakcyjno ści warunków Ŝycia w obliczu 
wzrastaj ącej konkurencji miast o sił ę robocz ą i podatników 
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� Dost ępno ść terenów w miastach.  Znaczne tereny połoŜone w zdegradowanych 
centrach miast posiadają duŜy potencjał komercyjny. 

� Trudna sytuacja na rynku kredytowym  wzmaga zainteresowanie deweloperów 
alternatywnymi źródłami finansowania 

� DuŜe potrzeby i zainteresowanie Miast  pozyskaniem środków na rozwój obszarów 
miejskich 

� Gotowo ść niektórych miast do dofinansowania projektów rewit alizacyjnych 

Zagro Ŝenia 

� Brak funduszy dla współfinansowania projektów w bud Ŝetach miast  
zaangaŜowanych w przygotowania do mistrzostw Europy w piłce noŜnej EURO 2012 

� Trudna sytuacja na rynku kredytowym oraz restrykcyj ne wymagania banków 
kredytuj ących  mogą ograniczyć potencjał pozyskania finansowania dłuŜnego dla 
projektów 

� Bierna postawa miast wobec anga Ŝowania si ę we współprac ę z partnerami 
prywatnymi  (negatywna percepcja społeczna współpracy) 

� Brak dost ępno ści wystarczaj ących zasobów kadrowych i finansowych w 
jednostkach samorz ądowych . Zasoby finansowe i ludzkie niezbędne dla 
przygotowania wdroŜenia i funkcjonowania instrumentu JESSICA, w tym know-how, 
nie są obecnie w dyspozycji urzędów marszałkowskich i miast. W związku z tym w 
początkowej fazie moŜna się spodziewać dodatkowego zaangaŜowania czasu i 
środków finansowych. 

� Wysokie wska źniki zadłu Ŝenia bud Ŝetów miast. Czynnik ten moŜe mieć znaczenie 
w przypadku, gdy miasta będą bezpośrednimi beneficjentami produktów JESSICA. 

� Potencjalne konflikty interesów partnerów bior ących udział w przedsi ęwzięciu.   
W porównaniu do tradycyjnych (tzn. dotacyjnych) form finansowania projektów 
rozwoju obszarów miejskich w Polsce wdroŜenie JESSICA będzie trudniejsze pod 
względem organizacyjnym i będą wymagały wysiłku w celu pogodzenia interesów 
zaangaŜowanych instytucji zarówno na poziomie projektów, jak i funkcjonowania 
funduszy HF i UDF. 

1.5.2 Konkluzje z analizy SWOT 

Większość słabych stron wynika z braku doświadczeń samorządów regionalnych i 
miejskich związanych z funkcjonowaniem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Jest 
to naturalne z uwagi na nowatorski charakter funduszu. Większość słabych stron będzie 
traciła na znaczeniu wraz z upływem czasu. 

Szanse rynkowe i potrzeba rewitalizacji miast są na tyle silne, Ŝe będą dobrym 
motywatorem do przezwycięŜania słabych stron. 

Zidentyfikowane zagroŜenia dotyczą perspektywy średnioterminowej (zadłuŜenie, 
realizacja projektów związanych z EURO 2012) lub mają charakter nieodłącznie 
związany ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. 

Ostatecznie, w długoterminowej perspektywie budowanie entuzjazmu miast do wdraŜania 
koncepcji Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich będzie krytycznym elementem 
powodzenia inicjatywy JESSICA w Regionach. 
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2 Zadanie 2: Ocena moŜliwych rozwiązań 

instytucjonalnych wdroŜenia JESSICA 

Celem Zadania 2 jest identyfikacja i ocena róŜnych wariantów wdraŜania mechanizmów 
JESSICA w Regionach, przy uwzględnieniu istniejących ram instytucjonalnych na poziomie 
krajowym i regionalnym, ograniczeń wynikających z obecnie wdraŜanych DRPO i MRPO, 
moŜliwości i ograniczeń lokalnego rynku, wymaganych procedur formalnych w procesie 
zarządzania i wdraŜania JESSICA, jak równieŜ innych istotnych uwarunkowań, mających 
wpływ na podejmowane decyzje. 

2.1 Zadanie 2.1 Strategia wdraŜania JESSICA w Regionach w Polsce 

Zadanie 2.1 Wskazanie najbardziej odpowiedniej i korzystnej strategii wdraŜania JESSICA 
w Regionach, z uwzględnieniem: oceny moŜliwości ustanowienia funduszu 
powierniczego, określenia optymalnej konfiguracji/liczby funduszy rozwoju 
obszarów miejskich, które powinny być stworzone w Regionach oraz ogólnego 
zakresu ich działania (w tym uzasadnienia ustanowienia funduszy dla małych i 
średnich miast) itd. Rekomendacje te powinny uwzględniać cele określone dla 
rewitalizacji obszarów miejskich określone w DRPO i MRPO oraz inne 
uwarunkowania zidentyfikowane w Regionach. Proponowane struktury 
wdraŜania instrumentu JESSICA muszą równieŜ uwzględniać wszelkie 
ograniczenia formalno-prawne. 

2.1.1 Kluczowe uwarunkowania tworzenia struktur JESSICA 

2.1.1.1 Ogólna koncepcja instrumentu JESSICA 

W niniejszym punkcie przedstawiona została ogólna koncepcja instrumentu JESSICA, 
począwszy od pełnego modelu wdroŜenia tego instrumentu. Stanowi to punkt wyjścia do 
analizy moŜliwości wdroŜenia i organizacji instrumentu JESSICA w konkretnych 
uwarunkowaniach poszczególnych Regionów Polski, których dotyczy niniejsze studium. 

Ogólna koncepcja instrumentu JESSICA przewiduje finansowanie działań związanych z 
rozwojem obszarów miejskich za pomocą struktury obejmującej Fundusze Powiernicze (HF) 
i Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF). 
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Schemat 1. Teoretyczny pełny model wdro Ŝenia instrumentu JESSICA 
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Źródło: materiały Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 (Art. 44), w celu realizacji 
programów operacyjnych kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować instrumenty 
inŜynierii finansowej, w tym Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz – opcjonalnie – 
Fundusze Powiernicze. 

2.1.1.1.1 Fundusze Powiernicze 

Fundusze Powiernicze (z ang. Holding Fund) zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady 
(WE) Nr 1083/2006 (Art. 44) jako fundusze, których celem jest inwestowanie m.in. w 
Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. 

Jak wynika z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 (Art. 44), moŜliwość 
zorganizowania Funduszy Powierniczych jest prawem krajów członkowskich, a nie 
rozwiązaniem koniecznym. Warto jednak rozwaŜyć potencjalne zalety utworzenia Funduszu 
Powierniczego. Do zalet tych naleŜą: 

• Przejęcie znacznej części prac administracyjnych od Instytucji Zarządzającej; 

• Doradztwo przy wyborze właściwych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich; 

• Znaczne przyśpieszenie absorpcji funduszy strukturalnych (ze względu na fakt, Ŝe na 
mocy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 Art. 78 ust. 6 wkład do HF stanowi 
wydatek kwalifikowany); 

• MoŜliwość uzyskania wyŜszych przychodów finansowych z tytułu lokowania środków 
Funduszu; 
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• Uproszczenie i przyśpieszenie procedur w przypadku utworzenia HF w EBI, gdyŜ nie 
wymaga to stosowania procedury przetargowej. 

2.1.1.1.2 Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (skrót UDF od ang. Urban Development Funds) 
zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 Art. 44 jako „fundusze 
inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty zawarte w zintegrowanym 
planie trwałego rozwoju obszarów miejskich”. 

Nie jest określona forma takiego Funduszu. Powinien on jednak być niezaleŜnym 
podmiotem prawa lub wydzieloną jednostką finansową w ramach istniejącej instytucji 
finansowej. 

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich moŜe słuŜyć miastu (miastom) przez wiele lat, takŜe 
w następnych okresach programowych. 

Koncepcja Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (wg EBI) polega na tym, aby takie 
fundusze były aktywnymi partnerami i doradcami dla władz miejskich w stymulowaniu 
rozwoju poszczególnych obszarów. 

Powoływanie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, wg Banku Rozwoju Rady Europy i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ma na celu: 

• Stworzenie silniejszych bodźców dla pomyślnego wdroŜenia rewitalizacji obszarów 
miejskich przez koalicję podmiotów prywatnych, publicznych oraz funduszy 
strukturalnych poprzez profesjonalne zarządzanie środkami; 

• Wykorzystanie eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów i zarządzania na potrzeby 
realizacji inwestycji w rozmaite przedsięwzięcia w ramach procesu rewitalizacji, z 
których część będzie z zasady nierentowna, a pozostałe będą wykazywały 
zyskowność na róŜnych poziomach; 

• Zapewnienie finansowania pomostowego: niezbędne nakłady początkowe są 
zazwyczaj wysokie, podczas gdy pełne ujawnienie się korzyści z inwestycji  
(dla konkretnego podmiotu lub dla ogółu społeczeństwa) wymaga długiego okresu; 

• Realizację przedsięwzięć w obszarze, gdzie podmioty prywatne nie inwestują i na który 
nie są przeznaczane dotacje sektora publicznego. 

2.1.1.1.3 Cele funduszy HF/UDF 

JESSICA jest instrumentem, który ma umoŜliwić skuteczną realizację społecznych i 
ekonomicznych celów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu celów finansowych. 

Podstawowym narzędziem JESSICA są fundusze UDF. Pod względem przedmiotowym, ich 
celem jest realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju obszarów miejskich 
(przede wszystkim projektów rewitalizacyjnych). Jako środek do realizacji tego celu mają 
słuŜyć zmobilizowane i odpowiednio zorganizowane publiczne i prywatne środki finansowe. 

Uwzględniając powyŜsze, projekty do finansowania przez UDF powinny odpowiadać 
następującej ogólnej charakterystyce: 

• Ze względu na przewidziany w koncepcji JESSICA udział kapitału prywatnego 
(niezbędny dla maksymalizacji skali działań oraz do zapewnienia efektywności), 
projekty inwestycyjne muszą wykazywać rentowność w znaczeniu finansowej 
wewnętrznej stopy zwrotu (FIRR). 

• Rentowność finansowa tych projektów, a zatem wysoki poziom samofinansowania, 
powoduje, Ŝe wiele z nich nie kwalifikowałoby się do finansowania bezzwrotnego ze 
względu na kryterium luki finansowej. 
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• Z drugiej jednak strony, bez uwzględnienia udziału sektora publicznego projekty takie 
nie byłyby wystarczająco atrakcyjne, aby podmioty prywatne podjęły się ich 
samodzielnej realizacji – ze względu na zbyt niską opłacalność finansową lub zbyt 
wysokie ryzyka. 

• Ze względu na udział podmiotów publicznych, pełniących rolę inicjatorów i promotorów 
przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty te muszą wykazywać rentowność społeczno-
ekonomiczną w znaczeniu ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (EIRR). 

JESSICA umoŜliwi zatem przeprowadzenie projektów, które nie miałyby szans na realizację 
na warunkach czysto komercyjnych, ani dotacyjnych. Ilustruje to poniŜszy schemat. 

Schemat 2. Obszary specjalizacji inwestycyjnej fund uszy UDF 

PowyŜej: 
Obszar zainteresowania 
sektora prywatnego

Poni Ŝej:
Dotacje sektora publicznego
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Źródło: materiały Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

Do finansowania za pomocą instrumentu JESSICA nadają się przedsięwzięcia inwestycyjne 
wewnętrznie zdywersyfikowane (programy inwestycyjne), projekty zawarte w 
Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich (ZPROM). Zintegrowany Plan (lub 
Program) Rozwoju Obszaru Miejskiego naleŜy rozumieć, jako plan zawierający niezbędny 
zestaw działań i projektów przyczyniających się razem do trwałego rozwoju społeczności 
miejskiej. Wpływ planu jako całości jest większy niŜ wpływ poszczególnych jego elementów 
rozpatrywanych osobno. 

Instrument JESSICA ma zapewnić m.in. sprawne zarządzanie przedsięwzięciami z zakresu 
rozwoju obszarów miejskich. Sprawność zarządzania przedsięwzięciami jest wymagana na 
dwóch poziomach: funduszu rozwoju obszarów miejskich i projektu. Na poziomie projektu 
szczególnie waŜne jest stworzenie niezaleŜnej struktury zarządzającej, która będzie 
współpracować z miastem. Na poziomie funduszu doświadczenie w dziedzinie wynajmu 
powierzchni komercyjnych powinno zostać pozyskane poprzez współpracę z doradcami 
zewnętrznymi lub przez stworzenie specjalnego ciała doradczego. 

Głównym zadaniem funduszu UDF będzie wyszukiwanie właściwych projektów oraz 
budowanie portfela inwestycji zarządzanego przy pomocy jednorodnych narzędzi z 
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zachowaniem odrębności ekonomicznej poszczególnych projektów. Powinno to 
wygenerować synergię, które pozwolą na realizację wielu projektów w dłuŜszym czasie, co 
byłoby znacznie trudniejsze bez pomocy funduszu. Dzięki temu nakłady na kaŜdy projekt 
zostaną zoptymalizowane, a projekty będą realizowane przy mniejszym zaangaŜowaniu 
środków. Pozwoli to na uwolnienie środków budŜetowych miasta na inne cele. Według teorii 
zarządzania portfelem inwestycyjnym, dobrze zdywersyfikowany fundusz rozwoju obszarów 
miejskich powinien dysponować moŜliwie duŜą liczbą projektów o zróŜnicowanej wielkości, 
okresach zwrotu i rentowności. JednakŜe w pierwszej fazie priorytetem powinno być 
wyszukanie najlepszych projektów w celu utrwalenia finansowych podstaw mechanizmu. 

Określenie celów i sposobu działania funduszy HF i UDF naleŜy do Instytucji Zarządzającej. 
Wynika to z Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006, Art. 43 ust. 2 (odnośnie biznes 
planów) oraz ust. 5 i 6 (odnośnie umów o finansowaniu). 

PoniŜej przedstawiono kilka przykładowych celów funduszy (wg Banku Rozwoju Rady 
Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego): 

• Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców, 
inwestorów, naukowców, studentów, pracowników wykwalifikowanych (kapitał ludzki o 
wysokiej wartości) 

• Optymalizacja wykorzystania kapitału przeznaczonego na rozwój obszarów miejskich 

• Rozwiązanie kwestii róŜnego rodzaju niedoborów strukturalnych: 

� zdegradowanych starszych obszarów miejskich 

� duŜych terenów poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych itp. 

� niedostatecznego rozwoju i stanu infrastruktury miejskiej 

• Rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w ramach Zintegrowanych Planów 
Rozwoju Obszarów Miejskich. 

2.1.1.1.4 Produkty HF/UDF 

Fundusze przewidziane w ogólnej koncepcji JESSICA, działające jako tzw. instrumenty 
inŜynierii finansowej, mają zapewniać finansowanie o charakterze zwrotnym, nie 
dotacyjnym. Wynika to bezpośrednio z definicji funduszy HF i UDF zawartych w 
Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 Art. 44, jako funduszy dokonujących inwestycji 
odpowiednio m.in. w UDF (w przypadku FH), oraz w partnerstwa publiczno-prywatne i inne 
projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju obszarów miejskich (w 
przypadku UDF). 

W nawiązaniu do powyŜszego, lista dopuszczalnych form inwestowania przez fundusze 
UDF została określona w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1828/2006, Art. 46 ust. 2. 
Zawarte na tej liście produkty funduszy UDF to: 

• wkłady kapitałowe, 

• poŜyczki na projekty inwestycyjne, 

• gwarancje dla instytucji zapewniających finansowanie dłuŜne. 

Zgodnie z załoŜeniami EBI i CEB, produkty funduszy UDF mogą w szczególności 
obejmować m.in. finansowanie mezzanine, finansowanie pomostowe, finansowanie 
zobowiązaniami podporządkowanymi, poŜyczki z oprocentowaniem dostosowanym do 
harmonogramu dochodów projektu itp. 

Fundusze UDF mogą finansować takŜe projekty dotyczące rozwoju obszarów miejskich, 
które otrzymują bezzwrotne finansowanie w ramach programów operacyjnych. 

Produkty funduszy działających w ramach JESSICA zostały przedstawione na poniŜszych 
schematach. 
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Schemat 3. Pełny teoretyczny schemat mo Ŝliwo ści organizacji i finansowania 
instrumentu JESSICA 
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Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
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Schemat 4. Produkty funduszy UDF 
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Źródło: materiały Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Schemat 4 w zasadzie nie uwzględnia roli podmiotów innych niŜ UDF (za wyjątkiem 
banków) w finansowaniu samego UDF oraz projektów. W praktyce jednak wiele podmiotów 
z sektora prywatnego moŜe być bardziej zainteresowanych bezpośrednim finansowaniem 
projektów niŜ uczestniczeniem w strukturze UDF – np. z powodów proceduralnych. 

Jak wynika z poniŜszego zestawienia, formą finansowania działań z zakresu rozwoju 
obszarów miejskich, która moŜe zapewnić najwięcej korzyści, jest wkład kapitałowy. 

Tabela 3. Porównanie ró Ŝnych form finansowania działa ń z zakresu rozwoju 
obszarów miejskich przez UDF 

Kryteria Dotacje PoŜyczki Gwarancje Kapitał 

Oddziaływanie projektu 0 + / 0 0 ++ 

Udział w stratach i 

ryzykach projektu 
0 

+ 

(brak zwrotu) 

+ / 0 

(częściowy 

zwrot) 

++ 

Udział w przychodach i 

zyskach projektu 
0 0 0 ++ 

Mobilizacja dodatkowych 

zasobów kapitałowych 
++ + + / 0 ++ 

Regularne przychody na 

obsługę długu (spłaty rat 

kapitałowych i odsetek) 

0 ++ 
++ 

(jak poŜyczka) 
-- 

Reinwestowanie funduszy -- 
++ 

(okresowo) 

+ / 0 

(tylko 

przychody z 

opłat) 

++ 

(przy 

zamknięciu 

inwestycji) 
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Kryteria Dotacje PoŜyczki Gwarancje Kapitał 

Nakłady inwestycyjne -- 

+ 

(poŜyczka na 

projekt) 

+ / 0 

++ 

(kapitał 

prywatny) 

Koszty zarządzania 

(i załoŜenia) 
0 

+ / 0 

 
0 / - 

++ 

(SPV) 

Wypieranie inwestycji 

prywatnych 
+ / 0 + / 0 + / 0 0 / - 

Legenda: 

++ = silne oddziaływanie pozytywne 

-- = silne oddziaływanie negatywne 

0 = brak oddziaływania lub wpływ nieistotny 

Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler & 

FIRU, 2008 

Ponadto z rozmów przeprowadzonych z firmami deweloperskimi wynika, Ŝe potencjalnie 
atrakcyjnym produktem JESSICA, uzupełniającym ofertę trzech produktów podstawowych, 
moŜe być finansowanie mezzanine. 

Finansowanie mezzanine jest formą finansowania pośrednią pomiędzy finansowaniem 
dłuŜnym (kredyty, obligacje itp.), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji, private 
equity). W ujęciu formalnym mezzanine to poŜyczka, która daje poŜyczkodawcy prawo do 
zamiany na udziały w kapitale przedsiębiorstwa w przypadku braku spłaty długu w 
uzgodnionym terminie lub w jego pełnej kwocie. Finansowanie mezzanine jest 
podporządkowane finansowaniu kredytowemu. Oznacza to, Ŝe decyzja o wykorzystaniu 
takiego finansowania nie powoduje pogorszenia sytuacji dotychczasowych dostawców 
finansowania, a zatem podmiot finansowany nie musi uzyskiwać ich zgody na zaciąganie 
takich zobowiązań i ma w związku z tym większą swobodę działania. 

Do głównych zalet mezzanine z punktu widzenia podmiotu finansowanego naleŜy zaliczyć7: 

• Elastyczność kształtowania warunków finansowania i jego spłaty. Nie ma określonych 
standardów czy sztywnych regulacji w tym zakresie. Rozwiązania dopasowywane są 
do potrzeb podmiotu finansowanego, jego moŜliwości i strategii rozwoju; 

• Spłatę kapitału dopiero na koniec okresu umowy. Ułatwia to podmiotowi 
finansowanemu utrzymanie płynności w trakcie realizowania inwestycji; 

• NiŜsze koszty dla udziałowców podmiotu finansowanego w porównaniu z emisją 
publiczną akcji lub pozyskaniem kapitału od funduszu typu private equity. Właściciele 
utrzymują niezagroŜoną kontrolę nad działaniem firmy; 

• Dostępność finansowania pomimo braku wystarczających, z punktu widzenia banków, 
zabezpieczeń i zdolności kredytowej potrzebnej do otrzymania zwykłego kredytu;  

• Szczegółową weryfikację biznesplanu przedsięwzięcia przed podjęciem inwestycji. 
Finansujący mezzanine przed podjęciem decyzji o finansowaniu poddaje projekcje 
biznesowe ocenie, często wykorzystując do tego zewnętrzne firmy doradcze. Pomaga 
to inwestorom sprawdzić ich załoŜenia biznesowe i dokładnie zidentyfikować 
potencjalne zagroŜenia.  

W tabeli poniŜej zestawione zostały podstawowe cechy trzech głównych typów 
finansowania. 

                                                           
7 BRE Bank S.A. – strona internetowa www.mezzanine.com.pl 
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Tabela 4. Podstawowe cechy trzech głównych typów fi nansowania 

 Kredyty Mezzanine Środki własne 

W rozumieniu 
ekonomicznym 

dług kapitał kapitał 

W rozumieniu prawnym dług dług kapitał 

Akceptowalne ryzyko niskie średnie/wysokie 
wysokie/bardzo 

wysokie 
Oczekiwany zwrot z 
kapitału 

5% - 11% 14% - 21% 25% - 35% 

Termin zwrotu z kapitału 
w trakcie 

finansowania 

na koniec 
finansowania 

(termin 
ustalony) 

na koniec 
finansowania 

(termin 
nieustalony) 

Implikacje podatkowe 
odsetki są 
kosztem 

podatkowym 

odsetki są 
kosztem 

podatkowym 

brak tarczy 
podatkowej 

MoŜliwość dostosowania 
mała 

(sztywne 
standardy) 

duŜa duŜa 

Źródło: BRE Bank S.A. – strona internetowa www.mezzanine.com.pl 

 

2.1.1.1.5 Formalny proces wdraŜania pełnego modelu JESSICA 

Według EBI, formalny proces wdraŜania pełnego modelu JESSICA zawiera następujące 
etapy: 

• ZałoŜenie Funduszu Powierniczego 

1) Umowa o Finansowaniu (Funding Agreement) Funduszu Powierniczy pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą a podmiotem zarządzającym Funduszem Powierniczym; 
Wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1828/2006, Art. 44 ust. 
1, 2 

• ZałoŜenie funduszu UDF 

2) Zaproszenie do składania Deklaracji Zainteresowania (Expression of Interest) 
uczestnictwem w wyborze funduszu lub funduszy UDF; 
Prawodawstwo Unii Europejskiej nie zawiera szczegółowych regulacji na ten 
temat 

3) Umowa o Finansowaniu (Funding Agreement) Funduszu UDF pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą lub Funduszem Powienriczym i kaŜdym funduszem UDF 
Wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1828/2006, Art. 44 
ust. 3, Art. 43 ust. 5, 6 

4) Biznes Plan funduszu UDF do opracowania i dostarczenia odnośnie kaŜdego 
funduszu UDF 
Wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1828/2006, Art. 43 
ust. 2. 

W odniesieniu do poszczególnych Regionów dyskusję procesu formalnego zawiera 
rozdział 5.2. 

2.1.1.2 Uwarunkowania prawne działalności HF/UDF w Polsce 

Jak rozumiemy, w świetle wniosków Studium Uwarunkowań Prawnych nie występują w 
polskim prawie istotne przeszkody, które uniemoŜliwiałyby wdroŜenie JESSICA jako 
instrumentu finansowego. Nie ma takŜe specyficznych aktów prawnych regulujących 
szczegółowo działalność JESSICA. 
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Podczas tworzenia zaproponowanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań wdroŜeniowych 
i struktur organizacyjnych odnośnie JESSICA w Regionach w Polsce, uwzględnione zostały 
kwestie zidentyfikowane w Studium Uwarunkowań Prawnych. Szczegółowe rozwiązania, 
np. związane z umowami, będą wymagały dalszych analiz prawnych. Zidentyfikowane w 
ramach niniejszego opracowania zagadnienia wymagające pogłębionych analiz prawnych 
zostały przedstawione w rozdziale 0. 

Zakłada się, Ŝe kapitał początkowy HF/UDF powstanie ze środków unijnych zaplanowanych 
w ramach działań Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to środki, których cel został 
ściśle określony poprzez kategorie interwencji, katalog beneficjentów czy wprost kryteria 
wyboru projektów. Do czasu, kiedy nie zostaną one co najmniej raz wykorzystane, środki te 
będą zaliczane do systemu finansów publicznych na równi z innymi środkami w ramach 
programów operacyjnych, co wiąŜe się z pewnymi obowiązkami Instytucji Zarządzającej i 
instytucji wdraŜających. Chodzi tu między innymi o zapewnienie nadzoru nad celowością 
wydatkowania tych środków i nad spełnieniem odpowiednich wymogów sprawozdawczych. 
NajwaŜniejsze z punktu widzenia potencjalnych funduszy jest to, by jednoznacznie określić 
wymagania formalne związane z realizacją projektów w ramach instrumentu JESSICA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 (Art. 78 ust. 6), wkład do Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich i Funduszy Powierniczych, do momentu częściowego lub 
całkowitego zamknięcia programu operacyjnego, stanowi wydatek kwalifikowany do 
finansowania ze środków funduszy strukturalnych. Kolejny ustęp Artykułu 78 zawiera opis 
zasad ponownego inwestowania środków uzyskanych z inwestycji, w tym odsetek. 

2.1.1.2.1 Forma prawna HF/UDF – kwestie ogólne 

Forma prawna funduszu rozwoju obszarów miejskich nie jest określona w przepisach 
prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1828/2006 Art. 43 ust. 3, powinien 
on jednak być: 

1) niezaleŜnym podmiotem prawa, podlegającym ustaleniom wynikającym z umów 
pomiędzy partnerami finansującymi lub udziałowcami/akcjonariuszami, albo 

2) wydzieloną jednostką finansową w ramach istniejącej instytucji finansowej, 
podlegającą wewnętrznym regulacjom tej instytucji – w szczególności odnośnie 
oddzielnych rachunków dla rozróŜnienia środków pochodzących z róŜnych źródeł, 
w tym wpłat z funduszy strukturalnych. 

W nawiązaniu do powyŜszego, ze Studium Uwarunkowań Prawnych (rozdział 8) wynika, Ŝe 
w warunkach polskich fundusze HF i UDF będą mogły funkcjonować jako odrębne podmioty 
prawne, w formie: 

• spółek kapitałowych (tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek 
akcyjnych), 

• zamkniętych funduszy inwestycyjnych (zarządzanych przez istniejące towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych), 

• spółdzielni. 

PowyŜsze formy prawne: 

• umoŜliwią uczestnictwo w funduszach HF i UDF podmiotom o róŜnym statusie 
prawnym, w tym podmiotom publicznym, inwestorom prywatnym, bankom oraz innym 
instytucjom finansowym; 

• umoŜliwią podmiotom prywatnym ewentualnie uczestniczącym w funduszach HF i UDF 
udział w zyskach funduszy; 

• zapewnią funduszom HF i UDF zdolność do zawierania umów, wnoszenia kapitału, 
udzielania gwarancji i poŜyczek; 
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• zapewnią funduszom HF i UDF zdolność do dokonywania przepływów pienięŜnych 
pomiędzy instytucją zarządzającą a HF lub UDF, pomiędzy HF a UDF oraz pomiędzy 
UDF a podmiotami realizującymi projekty rozwoju obszarów miejskich. 

MoŜna równieŜ rozwaŜać utworzenie funduszy HF i UDF jako odrębnych podmiotów 
prawnych w formie: 

• państwowych i samorządowych funduszy celowych, 

• innych form organizacyjnych, wymagających odrębnej regulacji prawnej. 

Jak jednak wynika ze Studium Uwarunkowań Prawnych, obie powyŜsze moŜliwości 
obarczone są istotnymi utrudnieniami i ograniczeniami z punktu widzenia wdraŜania i 
późniejszego funkcjonowania instrumentu JESSICA. Przede wszystkim w przypadku obu 
tych moŜliwości konieczne byłoby uruchomienie inicjatywy ustawodawczej. Mogłoby to 
stwarzać nieistniejące dotychczas w prawodawstwie moŜliwości dla HF i UDF, lecz byłoby 
czasochłonne, a ewentualne wady nowych rozwiązań ujawniałyby się dopiero podczas 
funkcjonowania funduszy. Ponadto pierwsza z powyŜszych moŜliwości wiązałaby się z 
ograniczeniem kręgu potencjalnych uczestników funduszy HF i UDF wyłącznie do 
podmiotów publicznych, a rozwiązania ustawowe tworzone specjalnie dla nowych funduszy 
celowych byłyby nieelastyczne. 

2.1.1.2.2 MoŜliwość uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w 

funduszach UDF 

Zagadnienie moŜliwości uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w funduszach 
UDF zostało szczegółowo omówione w Studium Uwarunkowań Prawnych (głównie w 
rozdziale 7.4). PoniŜej w formie skróconej prezentujemy najistotniejsze ustalenia Studium w 
tym zakresie. 

Pod kątem moŜliwości uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w funduszach UDF 
(poza przekazaniem środków przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich w ramach 
RPO) naleŜy rozpatrzyć zwłaszcza ograniczenia odnośnie działalności tych podmiotów, 
wynikające z Ustawy o gospodarce komunalnej. Ograniczenia te dotyczą charakteru 
prowadzonej działalności w kontekście zadań publicznych i uŜyteczności publicznej, oraz 
dopuszczalnych form prawnych tej działalności. 

Tworzenie lub przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych do 
spółek kapitałowych wykonujących zadania publiczne jest moŜliwe bez ograniczeń. 
Ograniczenia dotyczą jednak działalności poza sferą uŜyteczności publicznej: 

• Powiaty nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o 
charakterze uŜyteczności publicznej (równieŜ za pośrednictwem powołanych przez 
siebie spółek). 

• Województwa poza sferą uŜyteczności publicznej mogą tworzyć spółki kapitałowe 
jedynie dla celów prowadzenia działalności promocyjnej, edukacyjnej i wydawniczej 
słuŜącej rozwojowi województwa. 

• Zakres działania spółek komunalnych (i z większościowym udziałem samorządów) 
załoŜonych przez gminy moŜe być ograniczony do zadań publicznych macierzystych 
jednostek komunalnych. W przypadku spółek załoŜonych przez powiaty i województwa 
obowiązują ograniczenia odnośnie działalności poza sferą uŜyteczności publicznej 
dotyczące podmiotów załoŜycielskich tych spółek. 

Na podstawie Studium Uwarunkowań Prawnych (rozdział 7.4) przyjęto, Ŝe: 

• działalność UDF, polegająca na udzielaniu poŜyczek, gwarancji oraz na inwestowaniu 
w poszczególne projekty miejskie, będzie wykraczać poza zakres zadań publicznych 
jednostek samorządu terytorialnego; 

• projekty do realizacji w ramach JESSICA będą miały w większości (choć być moŜe nie 
jedynie) charakter zadań publicznych. 
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W związku z powyŜszym oraz ze względu na ograniczenia odnośnie działalności jednostek 
samorządu terytorialnego wynikające z art. 9 Ustawy o gospodarce komunalnej, jednostki 
samorządu terytorialnego będą mogły uczestniczyć w UDF jedynie poprzez utworzenie z 
innymi podmiotami spółek z ograniczon ą odpowiedzialno ścią lub spółek akcyjnych . 
Spośród wszystkich jednostek samorządów terytorialnych tylko gminy  będą mogły 
angaŜować się w tworzenie UDF, poniewaŜ tylko one mogą tworzyć spółki kapitałowe poza 
sferą uŜyteczności publicznej w zakresie zgodnym z działalnością UDF – o ile spółki te są 
waŜne dla rozwoju gminy. Ze względu na ograniczenia ustawowe odnośnie działalności 
poza sferą uŜyteczności publicznej, powiaty i województwa nie będą mogły angaŜować się 
w tworzenie UDF. 

Z tych samych powodów moŜliwość udziału spółek komunalnych  i z większościowym 
udziałem jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu UDF jest ograniczona do takich 
spółek samorządowych, których zakres działania nie jest ograniczony do realizacji zadań 
publicznych. Wyklucza to zatem te spośród spółek gminnych, które mogą prowadzić 
działalność poza sferą zadań uŜyteczności publicznej, oraz spółki powiatowe i wojewódzkie. 

Odnośnie angaŜowania się jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w 
UDF w formie funduszy inwestycyjnych , Studium Uwarunkowań Prawnych stwierdza 
moŜliwość lokowania środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich 
w certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych. PoniewaŜ nie byłaby to 
zwykła lokata pienięŜna dokonywana z zamiarem wycofania środków w miarę bieŜących 
potrzeb, prawdopodobnie naleŜy rozumieć, Ŝe angaŜowania środków publicznych w 
fundusze inwestycyjne dotyczą takie same ograniczenia, jak w przypadku tworzenia spółek 
kapitałowych. Oznaczałoby to, Ŝe w UDF funkcjonujące jako fundusze inwestycyjne spośród 
podmiotów publicznych mogłyby się angaŜować tylko gminy i niektóre spółki samorządowe. 

Na podstawie Studium Uwarunkowań Prawnych (rozdział 7.4) przyjęto, Ŝe zastosowanie 
modelu funduszu UDF funkcjonującego, jako wydzielona jednostka finansowa w ramach 
zewnętrznej instytucji finansowej, co do zasady będzie moŜliwe, lecz w istniejącym 
porządku prawnym wkład jednostek samorządowych środków finansowych będzie 
niemoŜliwy. W oparciu o art. 3 Ustawy o gospodarce komunalnej, jednostki samorządowe 
mogłyby, co prawda przekazywać środki do funduszu UDF na podstawie umowy z instytucją 
finansową prowadzącą taki fundusz. Jednak na podstawie tego rodzaju umowy jednostki 
samorządowe mogą powierzyć instytucji finansowej wykonywanie jedynie określonych 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto zgodnie z ustawą o gospodarce 
komunalnej umowa z instytucją finansową powinna zobowiązywać instytucję finansową np. 
do udzielania poŜyczek lub gwarancji konkretnym podmiotom z terenu danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Byłoby to sprzeczne z ideą JESSICA, w ramach której to 
instytucja finansowa powinna decydować, którym podmiotom i z jakiego obszaru udzielić 
finansowania lub gwarancji. 

Drugim istotnym ograniczeniem jest fakt, iŜ środki przekazane do UDF w formie 
wydzielonego rachunku w Instytucji Finansowej będzie wiązało się z zastosowaniem prawa 
zamówień publicznych, poniewaŜ będzie to umowa odpłatna na usługi zarządzania 
środkami przeznaczonymi na realizację projektów rewitalizacyjnych. W sytuacji, kiedy 
instytucja finansowa (UDF) zostanie wcześniej wybrana w drodze przetargu przez fundusz 
powierniczy późniejsze przekazanie środków będzie w praktyce niemoŜliwe. Operator UDF 
przystąpi do przetargu równolegle z innymi instytucjami finansowymi bez pewności, ze to 
właśnie on zdobędzie to zamówienie. 

2.1.1.2.3 Konkluzje dotyczące formy prawnej HF i UDF 

Uwzględniając wady, ograniczenia i zalety omówionych powyŜej moŜliwości oraz 
wykorzystując ustalenia Studium Uwarunkowań Prawnych, rekomenduje się przyjęcie dla 
funduszy HF i UDF formy zamkniętych funduszy inwestycyjnych (zarządzanych przez 
wybrane do tego celu istniejące na rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub EBI – 
szczegółowe omówienie tych kwestii zamieszczono w punktach 2.1.2.2, 2.1.3.4 oraz 2.2). 
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Wybór tej formy prawnej spośród innych moŜliwych i potencjalnie korzystnych form pozwoli 
m.in. na zapewnienie efektywności kosztowej, gdyŜ dzięki wykorzystaniu struktur 
organizacyjnych operatorów wybranych spośród instytucji juŜ funkcjonujących, nie będzie 
konieczne tworzenie odrębnych struktur korporacyjnych do funkcjonowania funduszy HF i 
UDF. 

2.1.1.3 Perspektywy czasowe funkcjonowania HF/UDF 

Dla potrzeb analizy moŜliwości wdraŜania JESSICA w Polsce uwzględniono trzy 
perspektywy czasowe: krótkookresową, średniookresową i długookresową. W kontekście 
kaŜdej z wyróŜnionych perspektyw czasowych zidentyfikowano specyficzne grupy 
zagadnień związanych z wdroŜeniem JESSICA. 

Perspektywa krótkookresowa: lata 2009 – 2011 

� Organizowanie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF) 

� Główne zagadnienia: wsparcie EBI, decyzje samorządów województw, przygotowanie 
projektów 

Perspektywa średniookresowa: lata 2009 – 2013 (2015) 

� Wykorzystanie środków z Regionalnych Programów Operacyjnych 

� Główne zagadnienie: wykorzystanie środków UE na realizację projektów w ramach 
aktualnego okresu budŜetowego 

Perspektywa długookresowa: od roku 2009, bez okre ślonego zako ńczenia 

� Długoterminowe działania funduszy UDF 

� Główne zagadnienia: zwrot środków, stabilny wzrost funduszy; krytyczne będzie 
wsparcie ze strony miast, moŜliwe dalsze finansowanie z funduszy europejskich 

Środki przeznaczone w ramach RPO na działania rewitalizacyjne są ograniczone zarówno 
w zakresie wartościowym jak i czasowym, co na poziomie całego programu operacyjnego 
jest i najprawdopodobniej będzie w przyszłości sprawą kluczową. Instytucje Zarządzające 
mając to na uwadze, chcą przyśpieszyć wydatkowanie środków poprzez przekazanie ich do 
instytucji działających na zasadach rynkowych, które w tym obszarze będą działać 
sprawniej niŜ instytucje publiczne. WaŜne jest równieŜ to, Ŝe szybsze przekazanie pieniędzy 
pozwoli na szybszą realizację projektu i kwalifikowanie tych środków. Ostatnim elementem 
jest zwracalność środków zaangaŜowanych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, 
która w praktyce oznacza, iŜ z tej samej dostępnej puli środków finansowych moŜna będzie 
zrealizować więcej projektów w obszarze rozwoju miast. 

Funkcjonowanie HF/UDF nie powinno zostać ograniczone do perspektywy 2015 roku, kiedy 
to kończy się okres kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2007-2013. Jest 
mało prawdopodobne, Ŝeby w tym okresie moŜliwe było zrealizowanie pełnego zwrotu z 
inwestycji, których charakter jest z natury długoterminowy. Działanie HF/UDF musi więc 
zakładać perspektywę długoterminową, dla której okres programowy 2007-2013 jest tylko 
jednym z okresów – kluczowym ze względu na zasilenie w kapitał i realizację pierwszego 
cyklu inwestycyjnego w celu wykazania kwalifikowalności wydatków. Zwrot środków 
unijnych następować będzie do funduszu po 2015 roku i wówczas moŜe zostać podjęta 
decyzja o wycofaniu lub ponownym wykorzystaniu tych środków na tych samych lub innych 
zasadach. 

W nawiązaniu do oceny rozwiązania polegającego na utworzeniu HF, przedstawionej w 
punkcie 2.1.2.1, rekomenduje się, aby Instytucja Zarządzająca i podmiot zarządzający 
Funduszem Powierniczym miały zapewnioną moŜliwość zakończenia współpracy po 
wstępnym okresie 2-3 lat, w którym HF jest najbardziej potrzebny. 
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2.1.2 Utworzenie Funduszu Powierniczego (HF) 

2.1.2.1 Uzasadnienie dla utworzenia Funduszu Powierniczego (HF) 

Utworzenie HF nie jest konieczne. Warto jednak rozwaŜyć potencjalne zalety utworzenia 
Funduszu Powierniczego – ich lista została przedstawiona na str. 47. 

W przypadku pozytywnej decyzji odnośnie załoŜenia HF, utworzenie tego funduszu w EBI 
spowoduje uproszczenie i przyśpieszenie wdroŜenia instrumentu JESSICA, gdyŜ nie 
wymaga to stosowania procedury przetargowej. 

Tworzenie struktury wieloszczeblowej (HF oraz UDF) ma uzasadnienie, jeśli planowane jest 
docelowo powołanie przynajmniej kilku UDF. W celu oceny zasadności powołania HF w 
sytuacji, jaka obecnie występuje w polskich regionach, naleŜy takŜe wziąć pod uwagę 
pewne aspekty szczególne, związane np. z tym, Ŝe: 

a) środki unijne w ramach RPO przeznaczone na rewitalizację są obecnie zarządzane 
na poziomie województwa, czyli na szczeblu wyŜszym niŜ poziom pojedynczych 
miast, 

b) utworzenie jednego funduszu HF na szczeblu województwa, który realizowałby 
zadania i cele regionalne, jest stosunkowo proste do wdroŜenia, poniewaŜ wymaga 
współpracy z jedną instytucją sektora publicznego (województwo) oraz podmiotem 
zarządzającym tym funduszem. 

Nie wydaje się obecnie, aby uzasadnione było tworzenie funduszu HF na poziomie całego 
kraju lub kilku województw, poniewaŜ uwarunkowania RPO są na tyle specyficzne dla 
poszczególnych Regionów, Ŝe trudno byłoby zapewnić koordynację działań takiego 
funduszu. Nie jest jednak wykluczone, Ŝe stworzenie struktur ponadregionalnych moŜe być 
uzasadnione w przyszłości w celu pozyskania większych środków i redukcji kosztów 
zarządzania funduszami. 

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji odnośnie załoŜenia HF, rola Funduszy 
Powierniczych w poszczególnych regionach Polski powinna polegać na aktywnym 
zarządzaniu funduszami UDF, a nie na jedynie formalnym administrowaniu powierzonymi 
środkami. 

Ocena rozwi ązania polegaj ącego na utworzeniu Funduszu Powierniczego: 

• Korzystne w początkowej fazie wdroŜenia instrumentu JESSICA, jeśli Instytucja 
Zarządzająca potrzebuje wsparcia w procesie tworzenia funduszy UDF. 

• Korzystne, jeśli liczba funduszy UDF jest odpowiednio duŜa oraz jeśli wartość 
dostępnych środków jest odpowiednio wysoka (rola Funduszu Powierniczego polega 
wówczas na kontrolowaniu działalności UDF w imieniu Instytucji Zarządzającej). 

• Korzystne w sytuacji, gdy UDF trzeba stworzyć od podstaw, bez funkcjonujących 
lokalnie analogicznych struktur (a zatem jak w polskich regionach). Rozwiązanie to 
pozwala na przyspieszenie wypłaty środków z funduszy europejskich – wypłata jest 
moŜliwa juŜ w momencie załoŜenia HF, zatem ze znaczącym wyprzedzeniem 
względem utworzenia UDF. 

• Niekorzystne w perspektywie długoterminowej ze względu na efektywność kosztową 
(generowanie dodatkowych kosztów zarządzania). Istnieje jednak moŜliwość 
zlikwidowania funduszu HF po kilku latach, w przypadku pomyślnego wdroŜenia 
funduszy UDF. 

2.1.2.2 Wybór podmiotu zarządzającego HF 

Jak wskazano w Studium Uwarunkowań Prawnych, wybór pomiotu zarządzającego HF 
powinien być dokonany w zgodzie z prawem zamówień publicznych. Procedury 
przetargowe mogą być czasochłonne. Jednocześnie potrzebne jest dobre zrozumienie 
przez podmiot zarządzający HF koncepcji funkcjonowania całego mechanizmu JESSICA.  
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W obecnej sytuacji rozwiązaniem najszybciej wdraŜalnym moŜe być powierzenie 
zarządzania funduszem HF Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, który oprócz 
dogłębnej znajomości koncepcji JESSICA mógłby zostać zakontraktowany przez Urząd 
Marszałkowski do zarządzania funduszem HF w trybie bezprzetargowym (na podstawie 
wniosków Studium Uwarunkowań Prawnych). NaleŜy jednak rozwaŜyć, przez jak długi 
okres funkcję zarządcy funduszu będzie mógł sprawować EBI i jak długie sprawowanie tej 
funkcji przez EBI będzie celowe. 

Dalszą analizę zagadnienia wyboru EBI, jako podmiotu zarządzającego HF zawiera 
rozdział 2.2. 

2.1.3 Utworzenie funduszy rozwoju obszarów miejskich (UDF) 

2.1.3.1 Uzasadnienie dla tworzenia funduszy rozwoju obszarów miejskich (UDF) 

Fundusze UDF są kluczowym narzędziem wdraŜania JESSICA. Od ich pomyślnego 
zorganizowania zaleŜy osiągnięcie efektów oczekiwanych od JESSICA. 

Na obecnym etapie trudno przewidzieć, jak szeroko zostanie rozbudowana skala 
działalności i struktura funduszy JESSICA w poszczególnych regionach w Polsce. 
Utworzenie UDF powinno znajdować uzasadnienie m.in. w: 

• wartości dostępnych środków, 

• moŜliwości zidentyfikowania i przygotowania wielu projektów, 

• zakresie funkcjonowania, 

• długoterminowym zainteresowaniu jednostek samorządu terytorialnego jego 
funkcjonowaniem, 

• koszty załoŜenia i zarządzania funduszem. 

Warto ść dost ępnych środków . Wraz ze wzrostem wartości środków przeznaczonych lub 
dostępnych na finansowanie działalności inwestycyjnej UDF, bardziej uzasadnione będzie 
tworzenie kolejnych funduszy (sprofilowanych np. pod względem geograficznego lub 
tematycznego zakresu działalności). Jeśli jednak wartość tych środków w skali 
województwa będzie ograniczona, wpłynie to równieŜ negatywnie na moŜliwości tworzenia 
zróŜnicowanej palety funduszy. Jedynie tworzenie funduszy o znaczących zasobach 
umoŜliwi realizację kompleksowych, ambitnych projektów oraz sensowne zarządzanie 
portfelem projektów przez jego dywersyfikację. W przypadku funduszy dysponujących 
znaczącymi zasobami, moŜliwe teŜ będzie osiągnięcie korzyści skali, efektywności 
kosztowej zarządzania, oraz atrakcyjności dla podmiotu zarządzającego. W przeciwieństwie 
do tego, nawet wysokie w ujęciu procentowym wynagrodzenie za zarządzanie funduszami o 
małej puli dostępnych środków moŜe okazać się niewystarczające dla przyciągnięcia 
zainteresowania podmiotów świadczących usługi zarządzania funduszami. 

MoŜliwo ść zidentyfikowania i przygotowania wielu projektów . Zgłoszenie przez ośrodki 
regionalne potrzeby finansowania duŜej liczby miejskich projektów rewitalizacyjnych w 
ramach inicjatywy JESSICA mogłoby zostać uznane jako argument na korzyść utworzenia 
wielu funduszy UDF (szersze omówienie tego zagadnienia przedstawiono w 
punkcie 2.1.3.2). DuŜy stopień skomplikowania tych projektów, konieczność włoŜenia 
znacznej pracy w ich przygotowanie i realizację oraz występowanie grup projektów o 
wyraźnie odmiennej specyfice wzmacniałoby potrzebę tworzenia wielu UDF. Z kolei w 
przypadku jedynie niewielkiej liczby projektów, tworzenie rozbudowanych struktur 
funduszowych nie byłoby uzasadnione ekonomicznie. 

Zakres funkcjonowania . Jak stwierdzono powyŜej, występowanie grup projektów o 
wyraźnie odmiennej specyfice (np. geograficznej, tematycznej lub innej istotnej) 
wzmacniałoby potrzebę tworzenia wielu UDF. Szersze omówienie tej kwestii przedstawione 
zostało w punkcie 2.1.3.3 poniŜej. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 61 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

Długoterminowe zainteresowanie jednostek samorz ądu terytorialnego 
funkcjonowaniem UDF . Zadaniem funduszy UDF będzie wspieranie projektów 
rewitalizacyjnych najprawdopodobniej na terenie jednego lub kilku miast. Z pewnością 
kluczową rolę w tworzeniu i wsparciu działalności funduszy będą miały władze miast 
zainteresowane wspieraniem rozwoju obszarów miejskich. Utworzenie funduszy będzie 
zatem silnie uzaleŜnione od potrzeb, chęci i moŜliwości finansowych poszczególnych miast. 
W przypadku miast największych celowe moŜe być utworzenie funduszu dedykowanego 
tylko dla jednego miasta. W przypadku miast mniejszych konieczne moŜe być utworzenie 
porozumień lub związków zmierzających do utworzenia wspólnego funduszu obejmującego 
więcej niŜ jedno miasto w celu uzyskania odpowiedniej skali i efektywności działania 
funduszu. 

Koszty zało Ŝenia i zarz ądzania funduszem . Jak stwierdzono powyŜej, w przypadku 
niewielkiej liczby projektów do realizacji w ramach JESSICA, tworzenie rozbudowanych 
struktur funduszowych byłoby ekonomicznie nieefektywne. Koszty funkcjonowania takiej 
struktury, stosunkowo wysokie w odniesieniu do wartości zarządzanych środków, nie byłyby 
uzasadnione z punktu widzenia korzyści wynikających z takiego rozwiązania. Ponadto 
rozdrobnienie funduszy moŜe spowodować, Ŝe nawet wysokie w ujęciu procentowym 
wynagrodzenie za zarządzanie okaŜe się niewystarczające dla przyciągnięcia 
zainteresowania profesjonalnych podmiotów świadczących usługi zarządzania funduszami. 
Pewnym złagodzeniem tego problemu mogłoby być powierzenie jednemu zarządcy 
zarządzania grupą kilku funduszy UDF. 

Istotne będzie takie ustrukturyzowanie funduszy UDF pod względem zakresu działalności i 
wynagrodzenia dla operatora funduszu, które pozwoli na pozyskanie najlepszych ekspertów 
dla osiągnięcia celów stawianych przed tymi funduszami. 

Przesłanki do decyzji odno śnie tworzenia funduszy UDF: 

• Stworzenie odrębnego UDF pozwala na skoncentrowanie się danego funduszu na 
konkretnym mieście lub grupie miast. 

• Stworzenie odrębnego UDF powoduje wygenerowanie zainteresowania czynników 
lokalnych rewitalizacją oraz aktywizację miast pod względem tworzenia projektów. 

• Efektywność kosztowa zarządzania funduszami UDF jest niska, jeśli kaŜdy fundusz 
jest zarządzany oddzielnie. 

2.1.3.2 Liczba funduszy rozwoju obszarów miejskich (UDF) 

RozwaŜania na temat docelowej liczby funduszy UDF nierozerwalnie łączą się z kwestią 
uzasadnienia dla tworzenia zróŜnicowanej struktury odrębnych funduszy UDF. Omówienie 
tego zagadnienia przedstawione zostało w punkcie 2.1.3.1 powyŜej. 

Odnośnie optymalnej liczby funduszy w sytuacji duŜej liczby miejskich projektów 
rewitalizacyjnych do realizacji w ramach inicjatywy JESSICA istnieją dwa moŜliwe, skrajnie 
odmienne podejścia: 

a) utworzenie wielu funduszy UDF – pozwoliłoby to na: 

• osiągnięcie efektywności poprzez specjalizację funduszy np. pod względem 
geograficznym lub tematycznym (szersze omówienie kwestii zakresu działalności UDF 
zostało przedstawione w punkcie 2.1.3.3 poniŜej) 

• wprowadzenie benchmarkingu na potrzeby zarówno monitorowania wyników działania 
funduszy, jak i umoŜliwienia poprawy efektywności funkcjonowania mechanizmu 
JESSICA poprzez „konkurencję wskaźnikową” pomiędzy funduszami (zwłaszcza w 
przypadku wielu funduszy o podobnej charakterystyce portfeli inwestycyjnych) 

• spowodowanie zainteresowania i zaangaŜowania podmiotów lokalnych poprzez 
realizację przedsięwzięć istotnych z ich punktu widzenia 
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b) utworzenie jednego duŜego funduszu dla Regionu – pozwoliłoby to na: 

• stworzenie bardziej zdywersyfikowanego portfela projektów, a w konsekwencji 
ograniczenie ryzyka pojedynczego projektu dla danego funduszu i moŜliwość 
subsydiowania krzyŜowego projektów o duŜym znaczeniu ekonomiczno-społecznym 
dzięki projektom o wysokiej rentowności finansowej 

• osiągnięcie korzyści skali oraz kosztowej efektywności zarządzania 

• osiąganie istotnych efektów synergii pomiędzy realizowanymi projektami 

• łatwiejsze osiągnięcie masy krytycznej pod względem zdolności przyciągania 
finansowania i nowych projektów oraz zdolności realizacji duŜych, kompleksowych 
projektów, które generują kolejne projekty w okolicy (niekoniecznie do realizacji w 
ramach JESSICA). 

KaŜde z powyŜszych alternatywnych rozwiązań ma właściwe dla niego wady i zalety, np. 
pod względem efektywności kosztowej. Rozwiązaniem kompromisowym moŜe być 
utworzenie umiarkowanej, ograniczonej liczby funduszy w danym Regionie. 

W praktyce wybór spośród powyŜej określonych opcji w konkretnej sytuacji danego Regionu 
wynika bezpośrednio z takich uwarunkowań, jak np. wartość dostępnych środków i liczba 
oraz wartość projektów kwalifikujących się do realizacji w ramach JESSICA. 

Przesłanki do decyzji odno śnie liczby funduszy UDF: 

• Ze względu na ograniczoną wartość środków przeznaczonych w ramach RPO na 
rewitalizację obszarów miejskich, liczba funduszy UDF powinna być ograniczona do 
minimum; 

• Liczba funduszy UDF powinna w większym stopniu wynikać z inicjatywy miast i z 
naturalnego procesu, niŜ z arbitralnej decyzji podjętej na wysokim szczeblu; 

• Jeden fundusz UDF powinien zaangaŜować się co najmniej w 3-5 projektów; 

• MoŜliwość tworzenia UDF wyspecjalizowanych tematycznie naleŜy rozpatrywać 
wyłącznie w przypadku wystąpienia wyraźnych wskazań prawnych dla zastosowania 
tego rodzaju rozwiązań. 

2.1.3.3 Zakres działalności funduszy rozwoju obszarów miejskich (UDF) 

W niniejszym punkcie omówione zostaną następujące dwa aspekty związane z zakresem 
działalności funduszy UDF: 

• specjalizacja UDF pod względem geograficznym lub tematycznym 

• model biznesowy UDF – fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny lub inwestor-deweloper 

2.1.3.3.1 Specjalizacja UDF pod względem geograficznym lub tematycznym 

Pod względem geograficznym, UDF mogą być zakładane na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym (np. dla poszczególnych miast lub grup miast) – zaleŜnie od 
uwarunkowań planistycznych, liczby i specyfiki projektów kwalifikujących się do realizacji w 
ramach JESSICA oraz potrzeb inicjatorów tych projektów. 

Analogicznie do rozwiązań planowanych w przypadku funduszy HF, ze względu na 
specyfikę uwarunkowań wynikających z RPO nie wydaje się obecnie uzasadnione 
tworzenie funduszy UDF dla całego kraju lub kilku województw. 

Początkowe finansowanie mechanizmu JESSICA w polskich regionach będzie pochodziło 
głównie (prawdopodobnie wyłącznie) ze środków funduszy europejskich przyznanych na 
rewitalizację obszarów miejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z RPO 
wynika ograniczenie geograficznego, a w pewnym sensie równieŜ tematycznego zakresu 
działania UDF do tzw. obszarów wsparcia, formalnie określonych w Lokalnych Planach 
Rewitalizacji. W planach tych obszary wsparcia to problemowe pod względem społecznym 
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obszary miejskie wymagające rozwoju, a nie komercyjnie atrakcyjne lokalizacje np. w 
centrach miast. Ograniczenie to będzie wpływało na moŜliwości funkcjonowania funduszy 
UDF, dopóki w UDF nie pojawią się inne środki finansowe niŜ z RPO. 

Uwzględniając regionalny charakter finansowania JESSICA, ograniczoną wartość środków 
do dyspozycji UDF w początkowej fazie ich funkcjonowania oraz ograniczone moŜliwości 
generowania przez ośrodki miejskie projektów nadających się do realizacji w ramach 
JESSICA i jednocześnie spełniających kryteria RPO, zadaniem funduszy UDF będzie 
wspieranie projektów rewitalizacyjnych najprawdopodobniej na terenie jednego lub kilku 
miast. W związku z tym, fundusze UDF warto tworzyć najpierw tylko w duŜych miastach 
(stolicach Regionów), które mają perspektywę wykreowania przynajmniej kilku duŜych 
projektów. Natomiast środki przeznaczone na wsparcie małych i średnich miast, w których 
projekty mają mniejszą skalę, powinny zostać oddzielone, aby ograniczyć konkurencję 
pomiędzy małymi i duŜymi miastami. 

Biorąc pod uwagę powyŜej omówione uwarunkowania, moŜliwość tworzenia UDF 
wyspecjalizowanych tematycznie (np. pod kątem inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, 
termomodernizacje itp.), naleŜy rozpatrywać wyłącznie w przypadku wystąpienia wyraźnych 
wskazań prawnych dla zastosowania tego rodzaju rozwiązań. Ewentualne korzyści z takiej 
specjalizacji (pod względem sprawności organizacyjnej UDF, ekonomiczno-społeczne, 
finansowe i inne) będą bowiem najprawdopodobniej zbyt małe, aby stanowić wystarczające 
uzasadnienie dla jej podjęcia. 

MoŜliwości finansowania projektów mieszkaniowych w ramach JESSICA stanowią osobne 
zagadnienie i z tego względu zostały omówione w rozdziale 4.4. 

2.1.3.3.2 Model biznesowy UDF – fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny lub 

inwestor-deweloper 

Zgodnie z koncepcją EBI, fundusze rozwoju obszarów miejskich powinny być aktywnymi 
partnerami i doradcami dla władz miejskich w stymulowaniu rozwoju poszczególnych 
obszarów. 

Uwzględniając tak określoną rolę funduszy UDF oraz moŜliwe do stosowania przez te 
fundusze formy finansowania projektów (produkty finansowe), moŜna wyróŜnić co najmniej 
dwa zasadniczo odmienne modele biznesowe funkcjonowania UDF: 

• fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny oraz 

• inwestor-deweloper, angaŜujący się kapitałowo w projekty inwestycyjne. 

Szersze omówienie modeli biznesowych stosowanych w działalności instrumentów typu 
UDF w Europie przedstawiono w punkcie 2.1.4.6. Z kolei nawiązujące do modeli 
biznesowych struktury organizacyjne moŜliwe do zastosowania w przypadku UDF w Polsce 
przedstawiono w punkcie 2.1.5. 

2.1.3.4 Wybór podmiotu zarządzającego UDF 

Fundusze UDF, podobnie jak inne podmioty powołane w celu finansowania określonej 
działalności, powinny działać według zdefiniowanych reguł i stosować procedury działania 
uzgodnione przez członków tych funduszy. Zarządzanie funduszami udzielającymi 
poŜyczek, poręczeń i angaŜującym się w rozwój i realizację projektów z pewnością wymaga 
profesjonalnej wiedzy z zakresu działalności inwestycyjnej. 

Wybór pomiotu zarządzającego UDF powinien być dokonany w oparciu o przejrzystą 
procedurę wyboru. Z powodu duŜej liczby UDF, które mogą powstać, trudno zakładać, Ŝe 
podobnie jak w przypadku funduszu HF, EBI mógłby pełnić funkcję instytucji zarządzającej 
dla wszystkich UDF. Konieczne więc będzie powierzenie zarządzania funduszami 
wyspecjalizowanym instytucjom (np. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych). 
Procedury przetargowe będą czasochłonne, jednak konieczne będzie zbadanie 
doświadczeń instytucji komercyjnych w zarządzaniu takimi funduszami i jednocześnie 
zapewnienie poprzez przetarg efektywności kosztowej zarządzania. 
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Doświadczenia instytucji zarządzających wskazują na moŜliwość redukcji kosztów 
zarządzania w wyniku zarządzania przez jedną instytucję kilkoma funduszami. Trudno na 
obecnym etapie analiz przewidzieć, na jaką skalę rynek będzie pozwalał na uzyskanie w 
przyszłości takich efektów. 

W zakresie wyboru i ustanowienia podmiotu zarządzającego funduszem HF, jak równieŜ 
funduszem UDF (lub kilkoma UDF) bardzo istotne dla powodzenia JESSICA będzie 
zapewnienie zrównowaŜenia dwóch perspektyw: przyszłego podmiotu zarządzającego 
funduszem lub funduszami, oraz instytucji organizujących działalność rozwojową. 

Zapewnienie atrakcyjności z punktu widzenia przyszłego podmiotu zarządzającego stanowi 
niezbędny warunek skutecznego zainteresowania i dokonania wyboru takiego podmiotu. 
Podmiot kandydujący do roli instytucji zarządzającej funduszem lub funduszami zwracał 
będzie przede wszystkim uwagę na kwestie związane z finansową opłacalnością, w tym 
m.in. na sposób wynagradzania, wysokość wynagrodzenia moŜliwego do osiągnięcia, 
poziom i specyfikę ryzyk związanych z zarządzaniem danymi funduszami, horyzont 
czasowy umowy o zarządzanie i horyzont czasowy funkcjonowania funduszu. 

Z punktu widzenia organizatorów instrumentu JESSICA oraz potencjalnie zainteresowanych 
jego wdroŜeniem podmiotów publicznych (np. urzędów miejskich) istotne będzie jednak nie 
tyle samo ustanowienie zarządzającego funduszem (funduszami), co zapewnienie 
skuteczności działań rozwojowych oraz efektywności kosztowej zarządzania tymi 
działaniami. 

W związku z powyŜszym niezbędne będzie odpowiednie uwzględnienie obu omówionych 
perspektyw w procesie wyboru podmiotu zarządzającego funduszem lub funduszami oraz w 
zapisach zawieranej z tym podmiotem umowy o zarządzanie. 

Przed rozesłaniem zapytań do podmiotów potencjalnie zainteresowanych zarządzaniem 
funduszami w ramach JESSICA krytyczne będzie opracowanie szczegółowych celów oraz 
kryteriów oceny działalności UDF. RównieŜ właściwe określenie struktury wynagrodzenia za 
zarządzanie funduszami będzie istotne dla zapewnienia, Ŝe finansowanie w ramach 
JESSICA będzie zapełniać lukę pomiędzy finansowaniem dotacyjnym i komercyjnym oraz 
Ŝe środki będą inwestowane w sposób profesjonalny, pozwalający na odzyskiwanie i 
ponowne inwestowanie kapitału. Charakter zadań stawianych przed UDF i oferowane 
wynagrodzenie wpłynie na to, jakie podmioty będą zainteresowane podjęciem roli 
zarządzającego funduszem. 

Odnośnie atrakcyjności zarządzania funduszami JESSICA pod względem wynagrodzenia 
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rynkowe stopy procentowe są obecnie stosunkowo niskie. Sytuacja ta 
będzie prawdopodobnie utrzymywała się przez pewien czas i moŜe powodować problemy z 
finansowaniem kosztów HF i UDF (określonych jako stały procent od początkowego kapitału 
funduszy). 

RozwaŜania kwestii wyboru podmiotu zarządzającego zostaną poszerzone w dalszej części 
opracowania. Będą one uwzględniać efekty rozpoznania oczekiwań i moŜliwości instytucji 
zainteresowanych zarządzaniem funduszami UDF. 

2.1.3.5 Uwarunkowania podmiotów potencjalnie uczestniczących w JESSICA 

Podmioty profesjonalnie zarządzające funduszami inwestującymi w nieruchomości mają 
zdobyte pewne doświadczenie w inwestowaniu powierzonych im pieniędzy w precyzyjnie 
zdefiniowany sposób. Instytucje takie przewaŜnie nie posiadają jednak doświadczeń w 
zarządzaniu funduszami unijnymi (np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Jednocześnie 
instytucje, które mają doświadczenia w zarządzaniu funduszami unijnymi nie mają 
doświadczeń w inwestowaniu w projekty rewitalizacyjne (np. agencje rozwoju regionalnego). 

W przypadku instytucji bankowych, instytucje te posiadają własne wypracowane procedury 
w zakresie oceny ryzyk, procedur wyboru projektów, monitorowania udzielonych produktów 
finansowych oraz zarządzania portfelem inwestycji. Nieliczne banki posiadają 
doświadczenie w zarządzaniu powierzonymi im funduszami publicznymi. W przypadku BGK 
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jest on administratorem wielu funduszy i w ustalonych ramach ustawowych sam organizuje 
procesy wewnętrzne działalności funduszu z wykorzystaniem sprawdzonych procedur 
bankowych i własnych struktur organizacyjnych. Podobnie banki zagraniczne 
współpracujące ściśle z sektorem publicznym mają wypracowane sposoby organizacji 
zarządzania funduszami. 

Jak zostało wspomniane w rozdziale 2.1.3.4, zarządcy funduszy będą dąŜyć do budowania 
ekonomiki skali działalności i wykorzystania utworzonych struktur i procedur do zarządzania 
funduszami jak największej skali. Z tego powodu zbytnie rozdrobnienie UDF nie jest celowe, 
gdyŜ instytucje zarządzające mogą nie wykazać zainteresowania zarządzania zbyt małym 
funduszem, lub koszty zarządzania w stosunku do skali funduszu byłyby zbyt wysokie, aby 
mogły być zaakceptowane przez IZ. 

Istotnym aspektem udziału banków w zarządzaniu funduszami jest ich rola w jednoczesnym 
finansowaniu przedsięwzięć lub bezpośrednio funduszu w ramach swojej podstawowej 
komercyjnej działalności. W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów interesów w tej 
dziedzinie rola instytucji zarządzającej funduszem powinna być w miarę moŜliwości 
oddzielona od funkcji kredytowej. 

Dalsza dyskusja udziału podmiotów finansujących i zarządzających UDF została 
przedstawiona w rozdziale 3.1.1. 
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2.1.4 Przykłady organizacji działalności instrumentów typu UDF w innych 

krajach 

2.1.4.1 Wielka Brytania 

Wiele innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
opracowano i wdroŜono w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii. 

W Wielkiej Brytanii nie istnieją jeszcze fundusze UDF działające w ramach JESSICA. Coraz 
częściej powstają jednak podobne instrumenty, nazywane na ogół Local Asset Backed 
Vehicles (LABV)8. 

Niemal połowa Regionalnych Agencji Rozwoju (RDA) w Anglii przyjęła model LABV jako 
sposób na zarządzanie i/lub rozwój obszarów miejskich 9 . Wiele instytucji na szczeblu 
lokalnym rozwaŜa obecnie przyjęcie tego modelu. 

Departament Wspólnot i Samorządów Lokalnych (Department for Communities and Local 
Government, DCLG) określił LABV jako fundusze łączące aktywa posiadane przez lokalne 
podmioty publiczne z kapitałem inwestorów instytucjonalnych w celu finansowania 
kompleksowych projektów, zmierzających do osiągnięcia istotnych efektów 
rewitalizacyjnych. Instrumenty te zakładane są jako spółki komandytowe, wyposaŜone we 
własne organy takie jak rada dyrektorów i zespół zarządzający. Partnerzy z sektora 
publicznego i prywatnego mają na ogół równe udziały w kapitale i liczbie głosów LABV. 
Projekty z zakresu zagospodarowania i rewitalizacji nieruchomości są realizowane zgodnie 
z biznes planem uzgodnionym w momencie załoŜenia funduszu. Osiągnięte zyski trafiają do 
LABV i są przypisywane poszczególnym partnerom zgodnie z proporcją ich udziałów w 
kapitale. 

Modelową konstrukcję LABV przedstawia Schemat 5. W skrócie polega ona na tym, Ŝe 
podmioty publiczne wnoszą aportem nieruchomości, a partnerzy z sektora prywatnego 
wnoszą równowaŜny wkład w aktywach płynnych (np. w gotówce). Następnie utworzona w 
ten sposób spółka moŜe wykorzystać zgromadzone aktywa jako zabezpieczenie w celu 
pozyskania finansowania dłuŜnego. W przypadku, gdy realizacja projektów nie postępuje 
zgodnie z ustalonymi terminami, dzięki zastosowaniu specjalnych zapisów umownych 
własność nieruchomości przechodzi z powrotem na podmioty publiczne. 

                                                           
8 W odniesieniu do tych instrumentów stosowane są równieŜ nazwy: PRP (Property Regeneration Partnerships), RIV (Regeneration 
Investment Vehicles) oraz URV (Urban Regeneration Vehicles). 
9 Według stanu z połowy grudnia 2007 roku, dotyczy to czterech z dziewięciu Regionalnych Agencji Rozwoju w Anglii. Informacje 
pochodzą z artykułu “Local asset backed vehicles: The potential for exponential growth as the delivery vehicle of choice for physical 
regeneration”, George Grace and Andrew M.W. Ludiman, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Henry Stewart Publications 
1752-9638 (2008) Vol. 1, 4, p. 341-353, 2008 
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Schemat 5. LABV w Wielkiej Brytanii jako przykład f unkcjonuj ących obecnie 
instrumentów typu UDF 
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Wkład kapitałowy:
• Środki JESSICA
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Źródło: „JESSICA Wales Urban Development Fund (UDF). JESSICA Preliminary Study for 
Wales. Final Report”. King Sturge Consultancy. Wrzesień 2008 

Wśród podmiotów zaliczanych do LABV wyróŜnić moŜna zarówno fundusze typu 
inwestycyjnego, jak i o wyraźnym profilu deweloperskim. Jak stwierdzono we wstępnym 
studium moŜliwości wdroŜenia JESSICA w Walii 10 , Komisja Europejska skłania się ku 
stanowisku, Ŝe działające w ramach JESSICA fundusze UDF powinny skoncentrować się 
na finansowaniu inwestycji, a nie na bezpośrednim prowadzeniu działalności 
deweloperskiej. 

W celu realizacji przedsięwzięć dotyczących rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich w 
Wielkiej Brytanii stosuje się wiele innych rozwiązań organizacyjnych, alternatywnych wobec 
LABV. Do rozwiązań tych naleŜą: sprzedaŜ nieruchomości przez podmioty publiczne, 
umowy deweloperskie, partnerstwo publiczno-prywatne, spółki rewitalizacyjne (City 
Development Companies, Urban Regeneration Companies). NaleŜy przyznać, Ŝe LABV są 
rozwiązaniem nowym i ich wdroŜenie oraz pomyślne funkcjonowanie jest związane ze 
specyficznymi wyzwaniami. W porównaniu jednak do pozostałych dostępnych moŜliwości 
wykazują istotne zalety – zwłaszcza pod względem elastyczności organizacyjno-
funkcjonalnej, sprawowania kontroli przez sektor publiczny nad społeczno-ekonomicznymi 
aspektami rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich oraz moŜliwości zapewnienia 
kompleksowości ujęcia rozwoju i rewitalizacji. 

Wiele instrumentów typu UDF i podobnych do UDF obecnie funkcjonujących w Anglii i Walii 
zostało opartych na koncepcji LABV lub do niej nawiązuje. Przykładami instrumentów typu 
UDF i podobnych do UDF w Wielkiej Brytanii są m.in.: 

• British Waterways PPP 
                                                           
10 „JESSICA Wales Urban Development Fund (UDF). JESSICA Preliminary Study for Wales. Final Report”. King Sturge Consultancy. 
Wrzesień 2008 
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• One NorthEast PPP 

• East Midlands Development Agency 

• North West Development Agency 

• Advantage West Midlands 

• Croydon Council 

• Priority Sites Limited 

• English Cities Fund 

• Welsh Industrial Partnership (WIP) 

• Dragon 24 

• Welsh Investment Strategic Partnership (WISP) 

Oprócz przypadków wymienionych powyŜej istnieje takŜe wiele innych podmiotów 
publicznych na szczeblu lokalnym, które obecnie albo są na etapie wyboru funduszu, albo 
przeprowadzają analizę opcji strategicznych, w której uwzględniają m.in. instrumenty typu 
UDF (zazwyczaj nazywane LABV). 

Pionierem podejścia LABV było przedsiębiorstwo British Waterways. Chronologiczny zarys 
powstania modelu LABV począwszy od British Waterways, poprzez kluczowe partnerstwa 
regionalne obecnie, po pierwszy instrument władz lokalnych oparty na modelu regionalnym, 
przedstawiono w tabeli poniŜej. 

Tabela 5. Powstanie modelu LABV w Anglii 

Data 
Warto ść 
(*) 

Partner publiczny Partner prywatny Aktualna nazwa 

2002 GBP 50m British Waterways AMEC/Morley 
ISIS Waterside 

Regeneration 

2004 GBP 150m One NorthEast RDA UK Land 
Buildings for 

Business 

2005 GBP 45m 

East Midlands RDA 

and English 

Partnerships 

Igloo (Morley) Blueprint 

2006 GBP 140m Northwest RDA 
Ashtenne Industrial 

Fund 
Space Northwest 

2007 GBP 65m 
Advantage West 

Midlands RDA 
Langtree PxP 

2008 b.d. 
London Borough of 

Croydon 

W ostatniej fazie 

wyboru funduszu 
--- 

(*) – Wartość nieruchomości wniesionych jako aport przez podmioty sektora publicznego. 

Źródło: artykuł “Local asset backed vehicles: The potential for exponential growth as the 
delivery vehicle of choice for physical regeneration”, George Grace and Andrew M.W. 

Ludiman, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Henry Stewart Publications 
1752-9638 (2008) Vol. 1, 4, p. 341-353, 2008 

 

British Waterways PPP 

British Waterways (BW) jest jednym z pierwszych podmiotów sektora publicznego, który 
wprowadził mechanizm typu UDF w Wielkiej Brytanii, w ramach którego przystąpił on do 
wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture, JV) z podmiotem sektora prywatnego 
(wspólne przedsięwzięcie AMEC i Morley), w celu rozwoju posiadanych nieruchomości, 
które nie były wykorzystywane do podstawowej działalności. Instrument JV, w którym BW 
posiada 50% udziałów, rozwija nieruchomości zgodnie ze wstępnie uzgodnionym planem 
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rozwoju. Zapewnia to zgodny z celami BW rozwój nieruchomości, jednak w okresie 
krótszym niŜ byłoby to moŜliwe w innych okolicznościach. 

BW zyskuje równieŜ na doświadczeniu partnera w dziedzinie rozwoju i moŜe korzystać z 
metod finansowania, do których w innych okolicznościach nie miałby dostępu. Ponadto BW 
ma gwarancję otrzymania za aktywa przynajmniej ich wartości księgowej, a takŜe 50% 
udziałów we wszystkich pozostałych zyskach z rozwoju. 

Instrument ten został skonstruowany jako spółka komandytowa, co zapewnia znaczne 
korzyści operacyjne i podatkowe zarówno dla BW, jak i partnera w JV. BW działa z 
powodzeniem od 2001 r., obecnie pod nazwą ISIS. 

One NorthEast PPP 

Agencja One NorthEast (ONE) przystąpiła do JV w celu utrzymania swojego portfela 
nieruchomości inwestycyjnych i zarządzania nim. Funkcję tę powierzono wybranemu 
partnerowi, biegłemu w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, który jest w stanie 
wygenerować z tego portfela dodatkową wartość. 

Agencja ONE zachowuje jednak 50% udziału w tym instrumencie, tak więc utrzymuje 
kontrolę nad sposobem zarządzania nieruchomościami i otrzymuje 50% wzrostu wartości 
powstałego w wyniku efektywniejszego zarządzania portfelem. 

PoniewaŜ JV nie jest wykazywane w bilansie agencji ONE, moŜe pozyskiwać zewnętrzne 
finansowanie dłuŜne na wymianę aktywów w portfelu i rozwój nowych nieruchomości. 
Oprócz połowy przychodów z najmu nieruchomości agencja ONE ma gwarancję otrzymania 
co najmniej wartości księgowej aktywów. 

East Midlands Development Agency (Blueprint) 

East Midlands Development Agency (emda) i English Partnerships (EP) załoŜyły Blueprint, 
wspólne przedsięwzięcie (JV) obu tych agencji wraz z Igloo Regeneration Limited na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem funduszu jest utrzymanie naleŜącego 
do emda portfela inwestycyjnego i zarządzanie nim oraz podjęcie działalności 
deweloperskiej zorientowanej na priorytetowe obszary miejskie regionu, w tym kluczowe, 
strategiczne tereny do rewitalizacji naleŜące do emda i EP. 

Poprzez wykorzystanie doświadczenia i zasobów finansowych sektora prywatnego Blueprint 
umoŜliwia agencjom emda i EP podejmowanie szerzej zakrojonej działalności 
deweloperskiej w zakresie rewitalizacji nieruchomości oraz odnowienie i rekonstrukcję 
portfela inwestycyjnego w celu maksymalizacji zysków. Dzięki strukturze partnerstwa w 
ramach Blueprint, agencje emda i EP mają zapewniony udział w tych zyskach, a 
jednocześnie ich ryzyko związane z podejmowaniem działań deweloperskich jest 
zminimalizowane. 

W celu oszacowania opłacalności kilku scenariuszy obejmujących inwestycje i rozwój 
nieruchomości, oraz ustalenia najodpowiedniejszej strategii, opracowano dostosowany do 
indywidualnej sytuacji model finansowy. Model ten umoŜliwił porównanie wewnętrznej stopy 
zwrotu i zaktualizowanej wartości netto róŜniących się podejść, a takŜe zestawienie 
orientacyjnych projekcji wpływów rocznych. 

Emda i EP opracowały strategię uruchomienia instrumentu joint venture. Proces ten 
obejmował przygotowanie szczegółowego uzasadnienia biznesowego (ang. business case), 
zapewnienie wszystkich zatwierdzeń wewnętrznych, a następnie udzielenie wsparcia przy 
przedstawieniu koncepcji rządowi i zdobyciu wszystkich wymaganych na mocy prawa 
zatwierdzeń. 

Nowy fundusz, działający obecnie z powodzeniem, został utworzony z wykorzystaniem 
struktury spółki komandytowej, w której emda, EP i Igloo Regeneration posiadają udziały na 
poziomie odpowiednio 25%, 25% i 50%. 
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North West Development Agency 

Agencja North West Development Agency (NWDA) utworzyła partnerstwo publiczno-
prywatne (PPP) w celu utrzymania wartego 130 mln GBP portfela nieruchomości 
inwestycyjnych i zarządzania nim. 

Społeczne i gospodarcze odrodzenie regionu, będące głównymi celami Agencji, włączono 
do działalności PPP w sposób, który umoŜliwił równieŜ sektorowi prywatnemu prowadzenie 
działalności i osiąganie podstawowych celów związanych z tworzeniem zysków 
finansowych. 

WdraŜając opracowaną strategię, NWDA przeprowadziła procedurę przetargu publicznego 
zgodnie z wytycznymi europejskimi odnośnie zamówień publicznych. PPP zostało 
utworzone w grudniu 2006 r. wraz z Ashtenne Industrial Fund. 

Advantage West Midlands 

Agencja AWM zamierzała przyspieszyć prace nad projektami rozwojowymi, wykorzystując 
wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego, przygotowując tereny pod potrzeby firm 
lokalnych oraz tworząc i chroniąc stanowiska pracy dla regionu West Midlands. Utrzymanie 
stanu posiadania w ramach inwestycyjnego portfela nieruchomości przestało być głównym 
celem agencji RDA. Dzięki temu miał zostać wygenerowany strumień dochodów, który miał 
posłuŜyć do pokrywania kosztów przedsięwzięć rozwojowych. DąŜono do opracowania 
strategii, która spełniałaby wymagania finansowe, jednak bez konieczności zbycia 
nieruchomości przez Agencję. 

AWM skonstruowała instrument, w ramach którego posiada własność aktywów wspólnie z 
partnerem z sektora prywatnego. Sprawą nadrzędną przy tworzeniu tego partnerstwa było 
uwzględnienie w jego funkcjonowaniu głównego celu AWM, jakim jest społeczne i 
gospodarcze odrodzenie regionu. 

Proces ten wymagał sporządzenia szczegółowej oceny portfela nieruchomości AWM i 
opracowania szczegółowego modelu finansowego mającego wykazać AWM i rządowi 
centralnemu finansową opłacalność proponowanej strategii. Zostało to uwieńczone 
sporządzeniem zarysu uzasadnienia biznesowego funduszu (ang. Outline Business Case), 
który przedstawiono Zarządowi i Ministerstwu Finansów/Biuru Wicepremiera (ang. ODPM) 
w celu uzyskania formalnego zatwierdzenia kontynuacji projektu. 

W efekcie przeprowadzono przetarg publiczny zgodnie z europejskimi wytycznymi 
dotyczącymi zamówień publicznych oraz nowym procesem tzw. dialogu konkurencyjnego 
(ang. Competitive Dialogue). Instrument ten został załoŜony w kwietniu 2007 r. wraz z 
Langtree Group i Bank of Scotland Corporate, w formie partnerstwa publiczno-społecznego 
(ang. PSP). 

Croydon Council 

Rada Miejska Croydon wykonała ocenę opcji, zarys uzasadnienia biznesowego i 
przeprowadziła procedurę zamówień publicznych, w tym wybór John Laing Developments 
Ltd jako preferowanego partnera przy rewitalizacji centrum miasta Croydon. Instrument ten 
opiera się na idei przeniesienia 20 000 metrów kwadratowych głównych powierzchni 
biurowych Rady z budynku, który jest u schyłku swojego Ŝycia ekonomicznego, do nowego, 
wybudowanego w tym celu ratusza. Nowe pomieszczenia Rady zostaną częściowo 
sfinansowane dzięki przekształceniu obecnych obiektów Rady w obiekty mieszkalne oraz 
stworzeniu kolejnych powierzchni komercyjnych na trzech innych wyznaczonych terenach. 
Partnerzy spodziewają się rychłego zawarcia umowy, która doprowadzi do budowy o 
przewidywanej wartości 500 mln GBP. 

Priority Sites Limited 

Spółka Priority Sites Limited (PSL) została załoŜona w 1997 r., w celu zagospodarowania 
terenów poprzemysłowych pod ponowną zabudowę przemysłową. Spółka ma być 
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szczególnie aktywna na obszarach słabego rozwoju gospodarczego, w które nie inwestują 
prywatne firmy deweloperskie. 

Spółka PSL prowadzi działalność jako tzw. trader developer, który zwykle kupuje i 
zagospodarowuje, a następnie sprzedaje grunt. Projekty utrzymywane są w portfelu w 
szczególności wówczas, gdy wynika to z warunków współfinansowania ze środków 
publicznych (ang. public match funding) (np. w celu zapewnienia, Ŝe grunt jest 
wykorzystywany zgodnie z oficjalnie przewidzianym przeznaczeniem). Spółka przyjmuje na 
siebie całe ryzyko związane z rozwojem projektu. 

Obecnie spółka PSL skupia się na rozwoju trzech róŜnych rodzajów gruntów komercyjnych: 

• działki o powierzchni do 30 000 stóp kwadratowych, nabywane w celach 
spekulacyjnych, pod działalność przemysłową; większe powierzchnie są 
zagospodarowywane w przypadku istnienia umowy najmu na nieruchomość jeszcze 
nieoddaną do uŜytku; 

• tzw. jednostki hybrydowe łączące powierzchnie przemysłowe i logistyczne z 
powierzchniami biurowymi; 

• obiekty biurowe, które w pewnych przypadkach stanowią część większych projektów 
rozwoju obszarów miejskich. 

ChociaŜ inwestycje w tych segmentach rynku przynoszą zyski, firmy prywatne nie angaŜują 
się w nie w wystarczającym stopniu. Jest to przede wszystkim spowodowane wysokim 
ryzykiem wynikającym z zajmowania nieruchomości komercyjnych przez podmioty 
niebędące właścicielami na obszarach o słabych perspektywach gospodarczych, wysoką 
wartością niezbędnych nakładów oraz brakiem przejrzystości rynku pod względem 
moŜliwych do uzyskania cen za grunt i inne nieruchomości. Rozwój obszarów zatrudnienia 
ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki z punktu widzenia krajowej agencji ds. 
rewitalizacji, English Partnerships (EP). WciąŜ zatem istnieje potrzeba podejmowania przez 
władze publiczne działań w tej dziedzinie. 

Spółka PSL jest własnością Royal Bank of Scotland (RBS) i English Partnerships (EP) w 
proporcji 51:49. RBS jest drugą największą grupą bankową w Europie, natomiast EP to 
krajowa agencja rewitalizacji obszarów miejskich w Anglii. EP jest pozaministerialnym 
organem publicznym, sponsorowanym przez brytyjski Departament ds. Społeczności i 
Samorządów Lokalnych (ang. Department of Communities and Local Government, DCLG). 

Podstawą wszystkich decyzji w sprawie prowadzenia nowego projektu jest sporządzenie 
studium wykonalności, w ramach którego analizowane są nie tylko lokalizacja i rynek, lecz 
równieŜ badane są wykonalność ekonomiczna i ryzyko. Dla kaŜdego potencjalnego projektu 
sporządzany jest biznes plan, przekazywany do oceny przedstawicielom właścicieli, którzy 
posiadają prawo weta. Tak więc podejmowane są tylko te projekty, które zostały 
zatwierdzone przez obu właścicieli oraz samą spółkę PSL. 

RBS wniósł 51%, a EP 49% z 5,812 mln GBP kapitału spółki PSL. RBS zainwestował 
kapitał w formie gotówki. Natomiast EP wniosła wkład w naturze w formie portfela najętych 
nieruchomości przemysłowych o wartości 8,61 mln GBP w 1998 r. Z kwoty tej 
2,848 mln GBP stanowiło 49% kapitału własnego spółki PSL, a pozostała część została 
przekazana spółce PSL w zamian za długoterminowe obligacje. Zainwestowany portfel 
nieruchomości został przeniesiony do spółki zaleŜnej PSL, stanowiącej jej całkowitą 
własność, noszącej nazwę Priority Sites Investment Limited. 

Oprócz kapitału własnego obaj właściciele przekazali równieŜ spółce PSL długoterminowe 
finansowanie dłuŜne w formie obligacji. Jak opisano powyŜej, EP objęła swoje obligacje, 
wnosząc do PSL nieruchomości przemysłowe z podpisanymi umowami najmu; RBS objął 
swoje obligacje za gotówkę. RBS zapewnia równieŜ spółce PSL poŜyczki na konkretne 
projekty. Są one przyznawane na aktualnych warunkach rynkowych (tzn. odsetki od joint 
venture nie są obniŜone) i są zazwyczaj zabezpieczane hipoteką. 
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Na koniec, kolejnym źródłem finansowania jest moŜliwość wnioskowania o dotację EP. 
Wniosek o taką dotację jest składany w przypadku, gdy potencjalne projekty spółki PSL nie 
osiągają ex ante, tzn. według oceny projektu na podstawie kalkulacji dewelopera, ustalonej 
wewnętrznie minimalnej marŜy zysku w wysokości 15% (względem całkowitych kosztów 
projektu). EP podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji indywidualnie dla kaŜdego przypadku 
po ocenie projektu. 

Schemat 6. Priority Sites Ltd. 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 

Harmonogram spłaty indywidualnych źródeł kapitału ustalany jest tak, aby w pierwszej 
kolejności obsługiwane były poŜyczki na projekty deweloperskie zaciągnięte w RBS. 
Pozostałe środki słuŜą następnie do spłaty odsetek od poŜyczek długoterminowych 
(obligacji) zaciągniętych u obu właścicieli, przed zapewnieniem zwrotu z kapitału własnego. 
W latach 2005 i 2006 spółka PSL przyznała dywidendy obu partnerom po równo. 
Przykładowo w roku 2006 odpowiadało to współczynnikowi wypłaty dywidendy na poziomie 
76%. Niepodzielone zyski stopniowo gromadzono przez blisko 10 lat działalności 
gospodarczej spółki PSL. W przypadku uruchomienia przez EP finansowania luki na rzecz 
spółki PSL (tzn. zapewnienia dotacji), będą miały zastosowanie postanowienia dotyczące 
rozliczenia dotacji (ang. clawback provisions). Zgodnie z tymi postanowieniami część dotacji 
podlega zwrotowi na rzecz EP, jeśli zyski z dofinansowanego projektu przekroczą szacunki 
ex ante (np. w wyniku obniŜenia kosztów lub przekroczenia oczekiwanych wartości 
sprzedaŜy). 

Bez dotacji EP projekty prowadzone przez PSL nie byłyby rentowne i prowadziłyby 
stopniowo do uszczuplenia środków pienięŜnych. Ujemne przepływy pienięŜne i obniŜenie 
zysku są jednak dopuszczalne, bowiem głównym powodem istnienia spółki jest rozwój na 
obszarach w gospodarczej potrzebie, tworzenie bodźca inwestycyjnego, a ostatecznie – 
miejsc pracy. Inni deweloperzy prywatni nie rozwinęli działalności na tych obszarach z 
powodu niedoskonałości rynku lub braku perspektyw na osiągnięcie zysku. Spółka PSL nie 
angaŜowałaby się jednak w projekt przynoszący straty bez wsparcia w postaci dotacji, która 
umoŜliwiłaby osiągnięcie rozsądnego zwrotu (tzn. co najmniej 15%). 

English Cities Fund 

Fundusz English Cities Fund został utworzony przez rząd w celu zidentyfikowania i 
przełamania barier stojących na drodze inwestycji instytucjonalnych oraz utorowania drogi 
dla zwiększenia inwestycji prywatnych w dziedzinie przekształcania małych i duŜych miast 
angielskich. 
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Fundusz ma inwestować w projekty zlokalizowane w centrach małych i duŜych miast oraz 
na ich obrzeŜach na obszarach Anglii objętych pomocą, których wskaźniki gospodarki 
lokalnej znajdują się poniŜej średniej UE. 

ECf ma na celu wykazanie, Ŝe ambitne programy rewitalizacji, obejmujące całe obszary o 
zróŜnicowanych funkcjach uŜytkowych, zapewniają inwestorom instytucjonalnym realne, 
atrakcyjne i warte podjęcia okazje inwestycyjne o średnim i długim horyzoncie czasowym, a 
takŜe trwałe korzyści dla społeczności lokalnych i poprawę sytuacji środowiskowej. 

Trzema partnerami są: Muse Developments (AMEC), English Partnerships (krajowa 
agencja ds. rewitalizacji) i Legal & General. 

Początkowo zgromadzono 100 mln GBP w formie 50 mln GBP kapitału własnego od trzech 
partnerów oraz 50 mln GBP kapitału dłuŜnego od banków. 

Cele ECf obejmują: 

• Przyciągnięcie inwestorów instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów z sektora 
prywatnego na obrzeŜa małych i duŜych miast na priorytetowych obszarach 
rewitalizacji wybranych przez Agencje Rozwoju Regionalnego, 

• Zapewnienie takiego modelu dla projektów rewitalizacyjnych, który wzbudziłby 
zaufanie do rewitalizacji, wykazując funduszom inwestycyjnym z sektora prywatnego 
potencjalną realność i atrakcyjność komercyjną projektów rewitalizacji obszarów 
miejskich. 

ECf ma prowadzić działalność jako deweloper i inwestor komercyjny w obszarach, w 
których aktualnie nie jest obecny sektor prywatny. 

Zgodnie z opinią władz Wielkiej Brytanii potrzeba załoŜenia ECf wynikała z niezdolności 
rynku do zapewnienia długoterminowego instytucjonalnego finansowania rewitalizacji. W 
efekcie tego projekty rozwojowe na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji cierpią z 
powodu braku finansów i muszą polegać na krótkoterminowym finansowaniu bankowym, 
które jest kosztowne. 

ECf ma pokazać, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni mogą inwestować w portfel 
projektów, oraz dostarczyć dowody odnośnie zysków moŜliwych do osiągnięcia z 
rewitalizacji i związanych z tym rzeczywistych ryzyk. W ten sposób powinien doprowadzić 
do zwiększenia liczby podejmowanych projektów rewitalizacyjnych i obniŜenia nakładów 
ponoszonych przez sektor publiczny poprzez obniŜenie kosztów kapitału sektora 
prywatnego. 

ECf – Czas trwania 

Partnerstwo wygaśnie w dziesiątą rocznicę zawarcia umowy ustanawiającej ECf. MoŜna je 
jednak rozwiązać wcześniej w przypadku pełnej spłaty wszystkich zobowiązań i 
zrealizowania wszystkich inwestycji, albo w przypadku uzyskania zgody wszystkich 
partnerów co do tego, Ŝe fundusz jest (lub moŜe być) niezdolny do przeprowadzenia 
wystarczających przedsięwzięć rewitalizacyjnych i Ŝe warunki rynkowe nie sugerują 
poprawy tej sytuacji. Partnerstwo moŜna przedłuŜyć o uzgodniony okres czasu i na 
uzgodnionych warunkach w dowolnym momencie przed jego wygaśnięciem za zgodą 
komandytariuszy. 

ECf – Opis programu / funduszu 

ECf jest odrębnym podmiotem prawnym, powołanym w formie spółki komandytowej na 
mocy prawa angielskiego. Komandytariuszami są inwestorzy: EP, AMEC i L&G. Następnie 
dołączy do nich inwestor instytucjonalny wybrany w procesie przetargu. Komplementariusze 
uzgodnią warunki inwestycji z komandytariuszem, któremu zostałaby powierzona rola spółki 
zarządzającej Funduszem i nadzorującej podział zysków pomiędzy udziałowców. 

ECf jest funduszem inwestycyjnym, utworzonym jako pilotaŜowe partnerstwo między 
sektorami publicznym i prywatnym. Jego działalność jest nakierowana na rozwój gruntów i 
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nieruchomości na obrzeŜach małych i duŜych miast na priorytetowych obszarach 
rewitalizacji miejskiej w Anglii. Inwestycje Funduszu są ograniczone do projektów 
połoŜonych na obszarach objętych pomocą (ang. assisted areas). 

ECf dokonuje inwestycji kapitałowych w szereg projektów związanych z rewitalizacją 
nieruchomości na obszarach miejskich w oparciu o następujące kryteria: 

• Inwestować w projekty rewitalizacji na priorytetowych obszarach Agencji Rozwoju 
Regionalnego, 

• Doprowadzić do rozwoju tych obszarów rewitalizacji, 

• W stosownych przypadkach przystąpić do wspólnych przedsięwzięć (ang. joint 
venture) z deweloperami prowadzącymi działalność na poziomie lokalnym w obrębie 
wybranych obszarów rewitalizacji Funduszu, 

• Inwestować przez okres ponad pięciu lat, uczestnicząc w podnoszeniu wartości, co ma 
zwykle miejsce w późniejszych latach programów rewitalizacji, 

• Inwestować przede wszystkim w przedsięwzięcia rozwojowe o charakterze 
spekulacyjnym, w przypadku których nie więcej niŜ 50% powierzchni objętych jest 
umowami najmu w momencie rozpoczęcia projektu, 

• Inwestować w projekty, które przynoszą szacowany zwrot w wysokości równej lub 
przewyŜszającej docelowy poziom 12%, 

• ECf nie będzie inwestować w projekty połoŜone poza obszarami objętymi pomocą. 

ECf – Funkcje wewn ętrzne 

Komandytariusz ponosi ogólną odpowiedzialność za Fundusz. Przekazuje określone 
funkcje Zarządzającemu Inwestycjami oraz Zarządzającemu Rewitalizacją, którzy otrzymują 
za swoje usługi wynagrodzenie rynkowe. Wynagrodzenie takie obejmuje stałą kwotę roczną 
oraz procent związany z ich wynikami. 

Zarządzający Rewitalizacją odpowiada za identyfikację projektu, przeprowadzenie przetargu 
i realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, wynajem obiektów w okresie do sześciu 
miesięcy od wydania protokołu odbioru projektu, a takŜe za zarządzanie nieruchomością 
objętą projektem do dnia odbioru końcowego. 

ECf wykorzystuje kapitał własny zainwestowany przez udziałowców oraz poŜyczki bankowe, 
inwestując środki na wiele sposobów: 

• Jako deweloper – współpracując z partnerami lokalnymi przy przygotowaniu projektów, 
nabyciu gruntów, budowie obiektów, sprzedaŜy powierzchni uŜytkownikom końcowym, 
zabezpieczeniu pierwszych umów najmu. 

• Jako partner przedsięwzięcia joint venture wraz z właścicielem gruntów lub 
miejscowym deweloperem – zapewniając finansowanie długoterminowe na rozwój 
nieruchomości realizowany przez inne podmioty, w pełni uczestniczące w ryzyku i 
zyskach. 

• ECf nie świadczy poŜyczek ani nie zapewnia finansowania pomostowego. Nie nabywa 
zakończonych projektów. 

ECf inwestuje w projekty na warunkach rynkowych, mając na celu osiąganie zysku. 
Realizując projekty, ECf pełni rolę podobną do kaŜdego innego gracza na rynku. W 
przypadkach działania w roli jedynego dewelopera Fundusz przeprowadza lub zleca 
wykonanie wszystkich aspektów procesu rewitalizacji. Fundusz pozyskuje kontrakty 
rewitalizacyjne w drodze otwartych przetargów. 

ECf – Podział zysków 

ECf został ustanowiony zgodnie z załoŜeniem, Ŝe „wczesne instytucjonalne zaangaŜowanie 
w projekty rewitalizacji mogą w dłuŜszym okresie przynieść atrakcyjne dochody; w 
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działalności deweloperskiej za atrakcyjne dochody moŜna uznawać zwrot z kapitału na 
poziomie 15%-20% w skali roku”. 

Fundusz inwestuje w projekty pozwalające uzyskać 12% zwrot z kaŜdego projektu. Według 
władz Wielkiej Brytanii jest to poziom zyskowności, powyŜej którego udział podmiotów 
prywatnych w inwestycjach ECf jest wymagany. Nie ma jednak gwarantowanego poziomu 
stopy zwrotu z projektów, a inwestycje EP nie gwarantują Ŝadnego zwrotu partnerom 
prywatnym. 

Podstawą podziału zysków pomiędzy inwestorów jest ryzyko ponoszone przez kaŜdego z 
nich w ramach Funduszu. Okres działania ECf wynosi dziesięć lat; jakiekolwiek wypłaty 
zysków będą mogły nastąpić po pełnym wniesieniu kapitału zadeklarowanego przez 
kaŜdego z inwestorów. 

Welsh Industrial Partnership 

Welsh Industrial Partnership (WIP) jest mechanizmem typu UDF, aktualnie prowadzącym 
działalność w Walii. WIP stanowi formalne partnerstwo między Walijskim Zgromadzeniem 
Narodowym (Welsh Assembly Government, WAG) i Royal Bank of Scotland; jego celem jest 
dostarczanie, głównie przez działalność deweloperską o charakterze spekulacyjnym, 
nowoczesnych obiektów przemysłowych w Walii na tzw. obszarach Objective 1. Zgodnie z 
rozpoznaniem sektor prywatny nie był w stanie spełnić wymagań firm walijskich w tym 
obszarze rynku, bowiem ceny moŜliwe do uzyskania ze sprzedaŜy ukończonych projektów 
były niŜsze niŜ koszt realizacji przedsięwzięcia. WIP opiera się na podejściu inwestycyjnym, 
nie udziela dotacji indywidualnym projektom. W ramach WIP wyróŜniono Kapitał A objęty 
przez sektor prywatny i publiczny w proporcji odpowiednio 51:49 oraz Kapitał B w całości 
objęty przez sektor publiczny. Ta druga kategoria kapitału jest uprzywilejowana poprzez 
przyporządkowanie mu określonej stopy zwrotu. Co więcej, stopa zwrotu wzrasta wraz z 
wynikiem finansowym i wzrostem rentowności projektów. 

WIP posłuŜył jako podstawa do kształtowania kolejnych partnerstw pomiędzy Walijskim 
Zgromadzeniem Narodowym (Welsh Assembly Government, WAG) a sektorem prywatnym. 

Dragon 24 

Dragon 24 ma podobną strukturę jak WIP, jednak zamiast partnera-inwestora posiada 
partnera-dewelopera, a projekty zarządzane są w Dragon w ramach zarządzania 
funduszem przez dewelopera komercyjnego. Dragon 24 rozwija niewielkie biura w Wali na 
tzw. obszarach Objective 1, które mają być zajmowane głównie przez ich właścicieli. 

Welsh Investment Strategic Partnership 

Welsh Investment Strategic Partnership (WISP) posiada nieco inną strukturę niŜ WIP, 
jednak jest ono równieŜ oparte na zasadzie innowacyjnego partnerstwa między sektorami 
publicznym i prywatnym. W ramach WISP to partner sektora prywatnego ponosi ryzyko 
związane z projektem, budową i finansowaniem biur o najwyŜszym standardzie, natomiast 
WAG ponosi ryzyko wynajmu. Takie podejście do partnerstwa jest specyficzne dla Walii, 
jednak dowiodło swojej skuteczności przy tworzeniu wysokiej jakości obiektów biurowych na 
obszarach, na których prywatny inwestor na ogół nie inwestowałby samodzielnie. 

2.1.4.2 Francja 

We Francji realizacja projektów rozwoju obszarów miejskich jest wspierana na szereg 
róŜnych sposobów. Szczególne znaczenie dla inicjatywy JESSICA ma fundusz na projekty 
rozwoju obszarów miejskich wyasygnowany przez bank publiczny Caisse des Dépôts 
(CDC). 

CDC prowadzi działania w trzech róŜnych segmentach biznesowych. Oprócz innych 
produktów kredytowych, w imieniu państwa oferuje tzw. poŜyczki na rewitalizację obszarów 
miejskich (ang. urban regeneration loans). Jako dostawca usług finansowych CDC zarządza 
systemem emerytalnym administracji publicznej i funduszem rezerwy emerytalnej dla 
francuskiego zakładu emerytalnego. Ponadto CDC jest aktywny w roli inwestora. Jako firma 
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nastawiona na zysk bank inwestuje w wiele firm, w szczególności we Francji. Co więcej, 
bank jest zobowiązany do inwestowania części rocznego dochodu netto w projekty 
rewitalizacji obszarów miejskich typu non profit, które nie przynoszą standardowych zysków 
rynkowych. 

W ramach inwestycji typu non profit w projekty rewitalizacji obszarów miejskich spółka dąŜy 
do róŜnych celów. Przykładowo CDC inwestuje w rozwój budynków mieszkalnych w celu 
udostępniania niedrogich mieszkań na wynajmem w rejonach odznaczających się 
niedoborem lokali na wynajem. Mając na celu rewitalizację centrów miast i ich sąsiedztwa, 
CDC inwestuje w rozwój i restrukturyzację centrów handlowych. Dodatkowo dokonywane są 
inwestycje w obiekty mające wspierać infrastrukturę społeczną, takie jak szpitale i domy 
opieki oraz nieruchomości turystyczne i rekreacyjne. CDC inwestuje równieŜ w obiekty 
biurowe i komercyjne projekty rozwoju obszarów miejskich mające stymulować rozwój 
gospodarczy. Inwestycje te mają za zadanie przyspieszyć proces przemiany strukturalnej 
oraz przyciągnąć inwestorów prywatnych. Za pomocą tych róŜnorodnych inwestycji CDC 
wspiera władze lokalne w rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich. Co więcej, większość 
duŜych miejskich nieruchomości mieszkalnych naleŜy do firm nieruchomościowych CDC, są 
one zatem zainteresowane podniesieniem wartości tych obszarów. 

W dniu 1 stycznia 2005 r. CDC załoŜył fundusz CDC Projects Urbains, z którego miały być 
finansowane wszystkie inwestycje typu non profit w projekty rewitalizacji i rozwoju obszarów 
miejskich. Kapitał funduszu miał być inwestowany w pięć głównych obszarów: wynajem 
mieszkań (41%), nieruchomości biurowe (17%), centra handlowe (15%), nieruchomości pod 
turystykę (9%) oraz placówki opieki medycznej i socjalnej (8%). W połowie 2007 r. fundusz 
ponownie włączono do CDC, niemniej jednak jego restrukturyzacja nie wpłynęła w Ŝaden 
sposób na istotę finansowania projektów. 

Dla kaŜdego projektu, który ma być finansowany, zakładana jest odrębna firma 
nieruchomościowa jako partnerstwo publiczno-prywatne (w formie funduszu). Celem takiej 
firmy jest nadzorowanie rozwoju nieruchomości – od nabycia i, w razie konieczności, 
przygotowania gruntów pod zabudowę, aŜ do marketingu ukończonej nieruchomości. Z 
powodu zamierzonego zaangaŜowania długoterminowego, nieruchomość pozostaje 
początkowo w gestii zajmującej się nią firmy, mając przynosić w tym czasie dochód z 
czynszu. Firmy nieruchomościowe mogą, w oparciu o powierzony im kapitał własny, 
poŜyczać kapitał z zewnątrz w formie poŜyczek bankowych zabezpieczonych hipoteką w 
celu finansowania wszystkich przedsięwzięć rozwojowych. Model ten przedstawia poniŜszy 
Schemat 7. 
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Schemat 7. Model finansowania projektów rozwoju i r ewitalizacji obszarów 
miejskich przez Caisse des Dépôts 

ZałoŜony: 1 stycznia 2005
Rozwiązany: lipiec 2007
(wchłonięty przez CDC)

Caisse des Dépôts
CDC

Projektowa spółka 
nieruchomo ściowa
• kapitał
• poŜyczka

Deweloper
nabycie 
budynku

Bank

Inwestor 
prywatny

100% 
własność

Fundusz inwestycyjny
CDC Projets Urbains

udział
kapitałowy

udział
kapitałowy

poŜyczka

UŜytkownicy
najem, 

dzierŜawa

ZałoŜony: 1 stycznia 2005
Rozwiązany: lipiec 2007
(wchłonięty przez CDC)

Caisse des Dépôts
CDC

Projektowa spółka 
nieruchomo ściowa
• kapitał
• poŜyczka

Deweloper
nabycie 
budynku

Bank

Inwestor 
prywatny

100% 
własność

Fundusz inwestycyjny
CDC Projets Urbains

udział
kapitałowy

udział
kapitałowy

poŜyczka

UŜytkownicy
najem, 

dzierŜawa

 

Źródło: Urban Development Funds in Europe. Ideas for implementing the JESSICA 
Initiative. Preliminary Draft 16.09.2008. Prof. Nadler & FIRU 

Wpływy funduszu pochodzą z bieŜących dochodów z czynszu oraz dodatkowych rocznych 
wpływów pienięŜnych z pięciu wymienionych powyŜej obszarów biznesu 
nieruchomościowego. Pod koniec ustalonego cyklu Ŝycia projektu następuje planowe zbycie 
inwestycji przez fundusz, co prowadzi do powstania dodatkowych wpływów ze sprzedaŜy. 

Jednym z projektów finansowanych przez bank Caisse des Dépôts w ramach 
przedstawionego wyŜej modelu był projekt rozwoju obszarów miejskich w Sarcelles – 
Foncière Camus. Model finansowania projektu w tym przypadku zilustrowano poniŜej. 

Schemat 8. Przykład inwestycji kapitałowych prowadz onych przez Caisse des 
Dépôts – projekt Foncière Camus w Sarcelles 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 oraz opracowanie Urban Development Funds in Europe. Ideas for 
implementing the JESSICA Initiative. Preliminary Draft 16.09.2008. Prof. Nadler & 
FIRU 

Z punktu widzenia rentowności inwestycje w projekt Foncière Camus nie były opłacalne. 
Partner prywatny nie byłby zatem w stanie samodzielnie zrealizować tego projektu. 

Inwestycja banku CDC w projekt w Sarcelles – zarówno w roli inwestora kapitałowego, jak i 
wierzyciela – umoŜliwiła pozyskanie dodatkowego kapitału prywatnego na projekt w formie 
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poŜyczek bankowych i wkładu kapitałowego. JeŜeli chodzi o maksymalizację efektu 
zaangaŜowania funduszy publicznych, ponad połowa inwestycji została sfinansowana przez 
partnerów prywatnych zarówno z ich kapitału własnego, jak i udzielonych przez nich 
poŜyczek. 

W odniesieniu do podziału ryzyka związanego z projektem naleŜy pamiętać, Ŝe bank CDC 
był zaangaŜowany w projekt nie tylko w roli inwestora kapitałowego i wierzyciela 
zewnętrznego, lecz równieŜ w roli poręczyciela poŜyczki na rewitalizację obszarów 
miejskich. ChociaŜ struktura kapitału wynosi 67:33 na korzyść partnerów prywatnych, 
większa część ryzyka związanego z projektem leŜy po stronie sektora publicznego. Ryzyko 
sektora prywatnego w zasadzie ogranicza się do inwestycji kapitałowych GECO Promotion. 

2.1.4.3 Niemcy 

Miasto Frankfurt posiada wiele udziałów w firmach. Jest ono partnerem wielu spółek 
działających w branŜy rozwoju nieruchomości. W tej dziedzinie istnieje kilka 
zorganizowanych w róŜny sposób zinstytucjonalizowanych form współpracy z podmiotami 
prywatnymi, które zwykle dopasowuje się do konkretnych nieruchomości i sytuacji. 

We współpracy z podmiotami prywatnymi, tworzącymi spółkę pod nazwą 
Grundstücksgesellschaft Westhafen (GWG), miasto opracowało model organizacyjny dla 
obszaru wokół portu zachodniego, znanego jako Westhafen, zgodnie z którym miasto i 
uczestnicy prywatni mieliby współfinansować rozwój nieruchomości. Wspólnie załoŜyli 
Westhafen Projektentwicklungsgesellschaft (WPG) – partnerstwo publiczno-prywatne. Ten 
model organizacyjny posłuŜył równieŜ za podstawę kolejnego projektu – budowy Gateway 
Gardens – nowych terenów sąsiadujących z Portem Lotniczym Frankfurt. 

Schemat 9. Przykład inwestycji kapitałowych prowadz onych przez miasto Frankfurt 
nad Menem – projekt Westhafen 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 oraz opracowanie Urban Development Funds in Europe. Ideas for 
implementing the JESSICA Initiative. Preliminary Draft 16.09.2008. Prof. Nadler & 
FIRU 

Obecnie w skład konsorcjum inwestycyjnego wchodzą: Max Baum Immobilien GmbH, OFB 
Projektentwicklung GmbH (spółka będąca całkowitą własnością Landesbank Hessen-
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Thüringen) i Bau- und Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (spółka 
będąca całkowitą własnością AAREAL Bank). 

Organizacja tego PPP składa się z dwóch spółek i kompleksowego porozumienia 
dotyczącego rozwoju nieruchomości. KaŜdy z inwestorów prywatnych posiada równy udział 
w Grundstücksgesellschaft Westhafen GmbH (GWG). W 1994 r. spółka ta nabyła od miasta 
Frankfurt grunty dawnego portu zachodniego. Zadaniem spółki nieruchomościowej jest 
oczyszczenie gruntów, usunięcie odpadów, przygotowanie planów, utworzenie przestrzeni 
publicznej oraz budowa i sprzedaŜ nieruchomości. Właściciele spółki nieruchomościowej 
mają moŜliwość zakupu nieruchomości po godziwej cenie rynkowej określonej przez 
rzeczoznawcę. Powierzchnie na obiekty infrastruktury publicznej zostaną sprzedane miastu 
po obniŜonej cenie. Wybudowane przez inwestorów ulice i przestrzenie publiczne zostaną 
bezpłatnie przekazane miastu Frankfurt po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. 

Cenę zakupu podzielono na dwie raty. Pierwszą część ceny zakupu stanowiła wartość 
nieruchomości niezaleŜna od planowanej rewitalizacji. Termin jej zapłaty został ustalony na 
moment formalnego przeniesienia własności nieruchomości. 

Drugą ratę miasto Frankfurt otrzyma po zakończeniu rewitalizacji nieruchomości, jeŜeli 
przyniesie ona zysk netto. Zawarte w umowie sprzedaŜy nieruchomości warunkowe 
zobowiązanie nabywcy zapewniło miastu udział w potencjalnych zyskach ze sprzedaŜy. 
Ewentualny zysk netto (po odjęciu wszystkich niezbędnych kosztów inwestycji) zostanie 
podzielony w proporcji 50:50 pomiędzy partnerami prywatnymi i publicznym. Miasto 
Frankfurt uczestniczy pośrednio, poprzez drugą ratę ceny zakupu, w kosztach i 
przychodach z rewitalizacji nieruchomości (w tym planowania, oczyszczania, zmiany 
lokalnego planu zagospodarowania, odkaŜania i zagospodarowania terenu). Na podstawie 
postanowień umownych miasto Frankfurt ponosi równieŜ część ryzyka związanego z ceną 
sprzedaŜy. 

W celu ograniczenia ryzyka finansowego uzgodniono moŜliwości rozwiązania umowy 
zarówno przez miasto Frankfurt, jak i inwestorów prywatnych. Miasto Frankfurt miało prawo 
odstąpić od umowy, gdyby koszty odkaŜenia i zwolnienia obiektów przekroczyły wartość 
pierwszej płatności ceny zakupu. Inwestorzy prywatni mogli rozwiązać umowę, gdyby 
koszty odkaŜenia i zwolnienia obiektów przekroczyły 50% wartości pierwszej płatności ceny 
zakupu. Druga z powyŜszych sytuacji wystąpiła w trakcie prac rewitalizacyjnych, jednak 
inwestorzy prywatni nie skorzystali ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. 

Ponadto uzgodniono umownie, Ŝe GWG poprzez umowę agencyjną zleci realizację projektu 
spółce Westhafen Projektentwicklungs- GmbH (WPG). Miasto Frankfurt i GWG posiadają 
po 50% udziałów w WPG. 

W zasadzie WPG odpowiada tylko za przychodzące i wychodzące umowy agencyjne 
dotyczące projektu rewitalizacji Westhafen. Umowy przychodzące, za które WPG otrzymuje 
wynagrodzenie roczne, podpisywane są z GWG. Jednocześnie wychodzące umowy 
agencyjne były podpisywane z firmami, które zainwestowały w GWG (w konsekwencji 
wszystkie istotne zadania wynikające z umów wstępnych zostały przejęte przez jednego 
partnera, OFB Projektentwicklung GmbH). Spółce WPG, którą moŜna by nazwać 
organizacją typu PPP, przydzielono w zasadzie zadania kontroli projektu publicznego i 
zarządzania nim. W tym sensie jej odpowiedzialność operacyjna jest ściśle ograniczona i 
łączy się tylko z niewielkim ryzykiem związanym z jej obszarem działalności. ChociaŜ 
miasto Frankfurt w całości zbyło nieruchomość na rzecz prywatnej GWG, to ta innowacyjna 
struktura zarządzania zapewnia, Ŝe miasto Frankfurt zachowuje daleko idący wpływ w 
kwestii rozwoju nieruchomości pod względem interesu publicznego, a co za tym idzie – na 
korzyść zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. 

Model PPP dla Frankfurt Westhafen jest innowacyjny nie tylko dlatego, Ŝe miasto Frankfurt 
sprzedało wewnętrzne obszary miasta pod ponowną zabudowę inwestorowi prywatnemu, 
lecz równieŜ ze względu na sposób, w jaki zaangaŜowało się w rozwój nieruchomości (z 
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równoczesnym zastosowaniem klauzul wyjścia i klauzul dotyczących nadzoru), oraz 
zapewniło sobie w umowie udział w zysku z projektu. 

PPP miasta Frankfurt z trzema prywatnymi inwestorami mającymi przygotować grunty pod 
budowę w Westhafen nie tylko uwzględniało reinwestycję zasobów, lecz było równieŜ 
rentowne. ChociaŜ obliczona stopa zwrotu nie osiąga poziomów zwrotu oczekiwanych 
zwykle przez inwestorów prywatnych, to poprzez udział w projekcie prywatni partnerzy 
zapewnili sobie moŜliwość nabycia atrakcyjnej nieruchomości. Całkowity kapitał 
zaangaŜowany w projekt zwrócił się i, zgodnie z aktualnymi przewidywaniami, przyniesie 
zyski partnerom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Do projektu Westhafen 
nie wpłynęła Ŝadna dotacja publiczna. 

Przy próbie powtórzenia tej organizacji PPP naleŜy jednak wziąć pod uwagę fakt, iŜ w 
mniejszych miastach lub na terenach poprzemysłowych o niŜszej atrakcyjności trudniej 
będzie znaleźć prywatnych inwestorów gotowych inwestować na takich warunkach. 

2.1.4.4 Portugalia 

ParqueExpo 98 S.A. jest firmą specjalizującą się w zrównowaŜonym rozwoju regionalnym i 
miejskim, posiadającą specyficzne doświadczenie w zakresie rewitalizacji obszarów 
miejskich i naturalnych. Spółka została załoŜona w 1993 r. w celu organizacji i 
poprowadzenia Światowej Wystawy w Lizbonie w 1998 roku (EXPO ’98) oraz pokierowania 
duŜym projektem przebudowy obszarów miejskich i realizacji tego projektu na i wokół 
terenów, na których miało odbyć się EXPO ‘98, co miało doprowadzić do budowy nowej 
dzielnicy miasta, nazwanej później Parque das Nações. 

W latach 1993-1998 spółka doprowadziła do odkaŜenia i zagospodarowania gruntów 
Parque das Nações oraz wybudowania niezbędnych pawilonów i obiektów pod EXPO ’98 
(zagospodarowanie gruntów i rozwój obiektów). Spółka prowadziła prace infrastrukturalne 
poza terenem nieruchomości, na której faktycznie odbyło się EXPO ’98, takie jak budowa 
dróg dojazdowych oraz stacji kolejowej dla miasta Lizbony w ramach przygotowań do 
EXPO ’98. W trakcie samej wystawy ParqueExpo odpowiadała za prowadzenie światowych 
targów. Po roku 1998 spółka przekształciła tę samą nieruchomość w osiedle, zmieniając 
przeznaczenie obiektów EXPO ’98 (np. biura i powierzchnie do wynajęcia), lub rozbierając 
je i wyprzedając przyległy, niezajęty teren. W tym celu utworzono trzy wspólne 
przedsięwzięcia z partnerami prywatnymi w celu rozwoju trzech obiektów biurowych 
(zagospodarowanie gruntów i rozwój obiektów). Prywatni inwestorzy końcowi zbudowali 
przede wszystkim nieruchomości mieszkalne na pozostałym, zagospodarowanym gruncie, 
odkaŜonym i sprzedanym przez spółkę ParqueExpo 98. 

Oprócz wykonania wszystkich tych działań, po roku 1998 spółka ParqueExpo podjęła 
kolejne zadania władz publicznych. ParqueExpo udziela wsparcia rządowi portugalskiemu i 
portugalskim miastom przy prowadzeniu programów i projektów odnowy obszarów 
miejskich. Ponadto ParqueExpo prowadzi działalność w Europie Wschodniej, a w 
szczególności w portugalskojęzycznych krajach Afryki i Ameryki Południowej. Spółka pełni 
wyłącznie funkcję wykonawcy usług dla tych projektów i nigdy nie przyjmuje na siebie 
ryzyka finansowego związanego z rozwojem projektów. 
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Schemat 10. Inwestycje w rozwój i rewitalizacj ę obszarów miejskich w Portugalii – 
spółka rewitalizacyjna ParqueExpo 98 SA w Lizbonie 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 

Udział państwa portugalskiego w spółce ParqueExpo 98 S.A. wynosi 99,1%, natomiast 
pozostałe 0,9% naleŜy do miasta Lizbony. Nie jest to zatem partnerstwo publiczno-
prywatne, lecz firma będąca w całości własnością publiczną. Podmiot zorganizowano jako 
spółkę akcyjną, której odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest do wartości 
aktywów. Jedną z korzyści zastosowania formy prawnej spółki akcyjnej był fakt, Ŝe koszty 
targów światowych nie zostały uznane za dług publiczny. 

Oprócz tego, Ŝe spółka ParqueExpo prowadziła projekt rozwoju nieruchomości związanych 
z EXPO ’98, posiada równieŜ udziały w wielu firmach o róŜnych profilach działalności 
(udziały całościowe lub częściowe). 

W celu przygotowania EXPO ’98 i rozwoju nowej dzielnicy miasta przyznano ParqueExpo 
pełne kompetencje do wywłaszczania oraz uprawnienia specjalne. Oprócz zarządzania 
projektami, finansowania, zlecania, marketingu i wprowadzania do obrotu rynkowego spółka 
odpowiadała równieŜ za planowanie urbanistyczne oraz wydawanie pozwoleń na budowy 
niezbędne w związku z EXPO ‘98. Uprawnienia te zostały przekazane z powrotem 
właściwym władzom miasta w grudniu 1999 r. Spółka nadal odpowiada za zarządzanie 
przestrzenią publiczną, która to odpowiedzialność ma być w przyszłości przekazana dwóm 
właściwym instytucjom miejskim. To daleko idące delegowanie uprawnień na ParqueExpo 
uznano za niezbędne w celu umoŜliwienia organizacji EXPO ’98 w ciągu jedynie pięciu lat 
(od 1993 r.). 

Państwo portugalskie udzieliło gwarancji na wszystkie długoterminowe zobowiązania, 
których termin spłaty nie przekraczał 1999 roku; zagwarantowało ono równieŜ kilka emisji 
obligacji. Bez takiej gwarancji Ŝaden bank nie byłby skłonny do udzielenia kredytu. Ponadto 
w wyniku udzielenia gwarancji państwowych średnie koszty finansowania spółki poŜyczkami 
i obligacjami były znacznie niŜsze od rynkowej stopy procentowej dla działalności 
polegającej na zagospodarowywaniu gruntów i rozwoju obiektów. Spółka ParqueExpo nie 
ponosiła teŜ Ŝadnych kosztów otrzymanych gwarancji. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe 
korzystała z dotacji na oprocentowanie. 

Mimo to spółka zbankrutowałaby, gdyby nie dodatkowa inwestycja kapitału ze strony 
państwa. Zainwestowany kapitał, na który złoŜyły się wpłaty ze strony państwa 
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portugalskiego i dotacja EFRR, został niemal w całości wykorzystany, podczas gdy 
ParqueExpo juŜ sprzedała niemal wszystkie grunty i obiekty przeznaczone do zbycia. 
Przyczyną tego stanu jest fakt, Ŝe ParqueExpo, jako podmiot gospodarczy stanowiący 
własność publiczną, prowadzi wiele działalności, z których przychody ledwo pokrywają 
koszty, jest zobowiązana do finansowania utrzymania infrastruktury publicznej i nie korzysta 
ze wszystkich pozytywnych efektów swoich inwestycji (wiele z nich ma charakter publiczny). 

W projekty związane z organizacją EXPO ‘98 nie zainwestowano Ŝadnego kapitału 
prywatnego. Znaczne kwoty zostały jednak zapewnione przez prywatne banki w ramach 
finansowania dłuŜnego. Banki te nie ponosiły Ŝadnego ryzyka utraty naleŜności, bowiem 
państwo wystawiło gwarancje na ich spłatę. Ze względu na charakter projektu uniknięcie 
tego jednostronnego podziału ryzyka było niemoŜliwe: z powodu wielkości obszaru 
podlegającego rozwojowi i bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych Ŝaden inwestor 
prywatny nie był w stanie podjąć się tego zadania. 

2.1.4.5 Włochy 

W marcu 2004 r. region Umbria zlecił Nomura International plc., bankowi inwestycyjnemu, 
opracowanie koncepcji sprzedaŜy i wykorzystania nieuŜytkowanych szpitali publicznych. 

Jako koordynator globalny, bank Nomura zaproponował utworzenie zamkniętego funduszu 
inwestycyjnego dla celów rewitalizacji nieruchomości. W połowie 2005 r. w wyniku 
postępowania przetargowego na zarządzającego funduszem wybrano BNL Fondi 
Immobiliari. 

BNL Fondi Immobiliari, spółka zaleŜna BNP Paribas (jednego z czołowych banków 
komercyjnych we Francji), opracowała koncepcję funduszu parasolowego (wł. fondo umbria, 
ang. umbrella fund), zgodnie z którą miały być tworzone róŜne sub-fundusze rozwoju 
obszarów miejskich dla regionu Umbrii. Pierwszy sub-fundusz rozwoju obszarów miejskich, 
Monteluce, załoŜono w Perugii w 2006 r. 

Schemat 11. Organizacja finansowania przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych w regionie 
Umbria za pomoc ą systemu funduszy inwestycyjnych 
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Źródło: Urban Development Funds in Europe. Ideas for implementing the JESSICA 
Initiative. Preliminary Draft 16.09.2008. Prof. Nadler & FIRU 

Fundusz rozwoju obszarów miejskich Monteluce został załoŜony w celu ponownego 
zagospodarowania nieuŜytkowanych szpitali publicznych w Umbrii. Region Umbrii zamierza 
wykorzystać wpływy ze sprzedaŜy tych nieruchomości na inwestycje w placówki opieki 
medycznej. Oprócz uzyskania najlepszej ceny za zbycie aktywów władze publiczne miałyby 
daleko sięgający wpływ na rozwój tych nieruchomości. 

W modelu tym, w ramach funduszu parasolowego, dla celów zbycia i ponownego 
zagospodarowania róŜnych nieruchomości publicznych mają być tworzone sub-fundusze 
rozwoju obszarów miejskich. KaŜdy fundusz ma być odrębną jednostką i kaŜdy będzie 
prowadził konkretną strategię reinwestycji wpływów. Wspólnym elementem wszystkich 
funduszy jest fakt, Ŝe wkład instytucji publicznych zawsze polega na przekazaniu 
nieuŜywanych nieruchomości lub przestrzeni publicznych bez inwestowania Ŝadnej gotówki. 

Model biznesowy funduszu Monteluce skupiony jest na ponownym zagospodarowaniu 
własności publicznej; nie są planowanie projekty na terenach niezagospodarowanych. 
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Fundusz ma pełnić rolę handlowca zbywającego nieruchomości po zakończeniu ich 
zagospodarowywania; nie przewiduje się utrzymywania własności nieruchomości funduszu 
dłuŜej niŜ do ustalonego terminu działalności funduszu. W związku z tym nieruchomość po 
wykonaniu zmiany funkcji uŜytkowych ma zostać sprzedana przez fundusz potencjalnym 
inwestorom końcowym przed wygaśnięciem funduszu. 

W przypadku Monteluce skonsolidowano dwa projekty rewitalizacyjne (jeden w Perugii i 
jeden w Foligno) w celu osiągnięcia większego rozmiaru inwestycji, a w ten sposób – do 
zwiększenia efektywności kosztowej w odniesieniu do kosztu stałego załoŜenia funduszu. 

Fundusz został załoŜony jako zamknięty fundusz inwestycyjny. Siła tego instrumentu 
finansowego polega na tym, Ŝe w większości przypadków tylko kilku inwestorów inwestuje 
duŜe sumy w pojedyncze nieruchomości. Po pozyskaniu kwot niezbędnych na pokrycie 
nakładów inwestycyjnych, fundusz jest zamykany; nie ma moŜliwości Ŝądania wykupu 
udziałów w funduszu przed zakończeniem rewitalizacji nieruchomości funduszu. MoŜna 
jednak sprzedać udziały w funduszu Monteluce innym inwestorom przed zakończeniem 
projektu (które jest przewidywane na czerwiec 2012 r.). Pieniądze pochodzą zwykle od 
inwestorów finansowych, mogących nie mieć Ŝadnego związku z rewitalizacją. Władze 
publiczne, w posiadaniu których są nieruchomości i obiekty przewidziane do ponownego 
zagospodarowania, wnoszą je do funduszu, a sprzedając całą swoją inwestycję kapitałową 
pozyskują od inwestorów środki pienięŜne w wysokości ustalonej wartości nieruchomości 
funduszu. 

Fundusz Monteluce został załoŜony przez upowaŜnionego zarządzającego funduszem w 
maju 2006 r., a następnie do funduszu wniesiono nieruchomości. Fundusz zamknięty 
stanowi oddzielne aktywo, tak więc udziały w funduszu odpowiadają tylko udziałom w 
nieruchomości. Nie ma gwarancji ani roszczeń regresowych do aktywów spółki 
zarządzającej. 

Schemat 12. Rewitalizacyjny fundusz inwestycyjny Mo nteluce w Perugii 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 oraz opracowanie Urban Development Funds in Europe. Ideas for 
implementing the JESSICA Initiative. Preliminary Draft 16.09.2008. Prof. Nadler & 
FIRU 

Zarządzanie funduszem leŜy całkowicie w gestii prywatnej; fundusz jest teŜ zasadniczo re-
deweloperem (chociaŜ projekt Foligno został sprzedany regionalnemu deweloperowi po 
sporządzeniu planu generalnego). Fundusz sam wyznacza architektów, realizuje kontrakty 
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budowlane i bierze na siebie pełne koszty i ryzyko związane z przebudową. BNL Fondi 
Immobiliari przypada zatem rola strategiczna. Działania związane z zarządzaniem 
projektem zostały przekazane kierownikowi projektu. Architekci i firmy budowlane zostali 
zaangaŜowani do ponownego zagospodarowania nieruchomości funduszu poprzez 
procedury przetargowe. 

Władze publiczne mają prawo do współdecydowania i do weta za pośrednictwem komitetu 
doradczego. 

Jednostki funduszu dzielą się na jednostki z prawami udziałowców (jednostki A) oraz 
jednostki z prawami współdecydowania (jednostki B). Prawa udziałowców określono na 
podstawie proporcji wartości wniesionych nieruchomości. Jednostki A naleŜące do regionu i 
uniwersytetu mają być w całości sprzedane prywatnym inwestorom funduszu. Mechanizm 
ten nie tylko oferuje moŜliwość wyjścia publicznym partnerom z funduszu. Przede 
wszystkim jednostki funduszu z prawami do współdecydowania (jednostki B, o symbolicznej 
wartości jednego euro kaŜda) zapewniają utrzymanie wpływu władz publicznych na 
rewitalizację. Pozostają one własnością regionu i uniwersytetu, co było bardzo skutecznym 
rozwiązaniem w zakresie nadzoru właścicielskiego i zarządzania. 

Dowolna inwestycja funduszu w przedsięwzięcie rewitalizacyjne przekraczająca jego kapitał 
własny zostanie sfinansowana przez kapitał poŜyczony. Nieruchomość stanowi jedyne 
zabezpieczenie oferowane przez fundusz. Nieruchomości moŜna obciąŜyć hipoteką do 60% 
ich wartości. Wpływy ze sprzedaŜy zrewitalizowanej nieruchomości wraz ze środkami z 
poŜyczek zostaną początkowo ponownie zainwestowane w pozostałe nieruchomości do 
czasu, aŜ wszystkie z nich zostaną zrewitalizowane. Dochody ze sprzedaŜy posłuŜą 
następnie do spłaty zadłuŜenia, choć moŜliwa jest takŜe wypłata dywidend udziałowcom. 
JeŜeli przekroczona zostanie docelowa stopa zwrotu określona przez zarządzających 
funduszem, zarządzający funduszem otrzyma 20% z tego zysku dodatkowego. Pozostałość 
zostanie wypłacona w równych częściach prywatnym i publicznym udziałowcom funduszu. 

ZwaŜywszy na niedostatek środków w kasie publicznej, celem regionu Umbrii jest eliminacja 
konieczności inwestowania jakiejkolwiek gotówki w projekt. Gdy tylko jednostki funduszu 
zostaną przekazane inwestorom prywatnym, ryzyko regionu ograniczy się do braku 
dodatkowego zysku w przypadku, gdy wyniki funduszu będą na średnim poziomie lub 
poniŜej średniej. Po sprzedaŜy jednostek całe ryzyko związane z rewitalizacją będą zatem 
ponosić inwestorzy prywatni. 

2.1.4.6 RóŜne modele biznesowe instrumentów typu UDF w Europie 

Z analizy przykładów funkcjonowania instrumentów typu UDF w Europie, opracowanej 
przez zespół Prof. Nadler & FIRU11, wynika, Ŝe: 

• W praktyce nie jest stosowane udzielanie przez UDF gwarancji dotyczących fazy 
rozwojowej ani operacyjnej projektów. 

• Dominującą formą początkowego finansowania projektów jest wkład kapitałowy. 

• PoŜyczki stanowią najistotniejszą część finansowania projektów, lecz udzielają ich 
niezaleŜne banki, a nie fundusze UDF. 

Na podstawie przytoczonej analizy przykładów funkcjonowania instrumentów typu UDF w 
Europie zespół Prof. Nadler & FIRU opracował przedstawioną na poniŜszym schemacie 
klasyfikację modeli biznesowych UDF. 

                                                           
11 prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler & FIRU, 2008 
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Schemat 13. Modele biznesowe dla Funduszy Rozwoju O bszarów Miejskich (UDF) 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 

Doświadczenia niemieckie odnośnie pilotaŜowego wdroŜenia funduszy UDF w pięciu 
krajach związkowych (okres 2008-2010) doprowadziły do sformułowania następujących 
wniosków związanych z wymienionymi modelami biznesowymi UDF12: 

• Pod względem sposobu prowadzenia działalności dominuje podejście deweloperskie 
(Model III) – dotychczas Ŝaden z pilotaŜowych funduszy nie angaŜował środków w 
obiekty juŜ istniejące; 

• Dominuje finansowanie kapitałowe (Model III lub IV) – dotychczas tylko 1 z 5 funduszy 
rozdysponowuje środki w formie poŜyczek; gwarancje nie były dotychczas stosowane). 

W związku z powyŜszymi wnioskami, poniŜej przedstawione są wybrane dwa modele 
biznesowe UDF: Model I i Model III. 

Schemat 14. Model I pilota Ŝowych funduszy UDF – fundusz po Ŝyczkowy 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 

                                                           
12 prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler & FIRU, 2008 
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Model I, w którym fundusz UDF udziela poŜyczek na przedsięwzięcia dotyczące istniejących 
obiektów, charakteryzuje się następującymi cechami: 

• fundusz funkcjonuje w ramach instytucji finansującej z sektora publicznego (np. banku 
państwowego), która udziela poŜyczek i zarządza nimi 

• ryzyko spłaty poŜyczek i koszty zarządzania ponosi UDF 

• płatności z tytułu obsługi zobowiązań poŜyczkowych stanowią przychody UDF; środki 
te przeznaczone są do ponownego wykorzystania 

• refinansowanie wyłącznie przez publiczny wkład pienięŜny (bez wnoszenia gruntów 
aportem, bez udziału kapitału prywatnego – ze względu na brak moŜliwości 
osiągnięcia zwrotu z kapitału na warunkach komercyjnych) 

• model odpowiedni dla istniejących obiektów o regularnych przychodach z czynszu. 

W przeciwieństwie do powyŜszego Modelu I, w ramach Modelu III (deweloper gruntowy) 
fundusz UDF angaŜuje kapitał w finansowanie przedsięwzięć rozwoju terenów miejskich, 
wykorzystując środki publiczne oraz prywatne. 

Schemat 15. Model III pilota Ŝowych funduszy UDF – deweloper terenów miejskich 
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Źródło: prezentacja “Implementation of the JESSICA Initiative”, Final Report, Prof. Nadler 
& FIRU, 2008 

Model III, w którym fundusz UDF angaŜuje kapitał w finansowanie przedsięwzięć 
deweloperskich, charakteryzuje się następującymi cechami: 

• przy załoŜeniu funduszu wymagane jest uczestnictwo prywatnych inwestorów 
finansowych oraz banku w charakterze partnerów funduszu w odniesieniu do 
finansowania projektów polegających na rozwoju (zagospodarowaniu) terenów 
publicznych 

• UDF jest powoływany w formie spółki wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięć 
deweloperskich 

• refinansowanie kapitałowe zapewniają podmioty z sektora publicznego oraz 
prywatnego (moŜliwy aport gruntów) 

• ryzyka działalności deweloperskiej i koszty zarządzania ponosi UDF 

• dodatkowym źródłem kapitału są poŜyczki podmiotów prywatnych (na działalność 
deweloperską) dla UDF lub bezpośrednio na realizację poszczególnych projektów 

• przychody UDF pochodzą ze sprzedaŜy zagospodarowanych terenów (podejście 
handlowe) 

• wewnętrzne regulacje funduszu pozwalają na asymetryczną dystrybucję zysków (i 
strat) w celu umoŜliwienia osiągnięcia odpowiedniego zwrotu dla podmiotów 
angaŜujących kapitał prywatny (właściciele nieruchomości i inwestorzy prywatni). 
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2.1.4.7 Podsumowanie przeglądu przykładów europejskich 

Jak wynika z powyŜszego przeglądu, w dziedzinie rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich 
w ciągu ostatnich około 10 lat w Europie moŜna zaobserwować istotny trend. Do jego 
zasadniczych cech naleŜy m.in.: 

• wykorzystanie rodzaju instrumentów finansowych i podmiotów zorganizowanych na 
zasadach komercyjnych, 

• angaŜowanie podmiotów prywatnych, 

• finansowanie zwrotne. 

Przedsięwzięcia rozwojowe i rewitalizacyjne w coraz większej mierze są realizowane za 
pomocą róŜnego rodzaju instrumentów finansowych i podmiotów zorganizowanych na 
zasadach komercyjnych, takich jak spółki i fundusze inwestycyjne. Realizacja takich 
przedsięwzięć bezpośrednio przez jednostki administracyjne (w tym instytucje rządowe i 
samorządowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) podlega zatem co najmniej ograniczaniu, 
o ile nie całkowitemu zaniechaniu. 

Do działań z zakresu rozwoju i rewitalizacji coraz częściej i w coraz większej mierze 
angaŜowany jest sektor prywatny – nie tylko w charakterze wykonawcy zamówień 
publicznych, lecz przede wszystkim w roli partnera, który zapewnia finansowanie, know-how 
i, w konsekwencji, współuczestniczy w zarządzaniu, w niektórych przypadkach podejmując 
takŜe decyzje odnośnie realizowania bądź odrzucenia konkretnych projektów. Udział 
sektora publicznego jest jednak nadal konieczny i znaczący. Polega on na określaniu 
kierunków, celów i sposobów realizacji omawianej działalności, jej ram organizacyjnych, 
inicjowania i promowania konkretnych projektów oraz zapewniania finansowania. Bez 
udziału sektora publicznego podmioty prywatne nie byłyby zainteresowane angaŜowaniem 
się w wiele projektów rewitalizacyjnych, a rewitalizacja obszarów miejskich w najlepszym 
przypadku miałaby charakter bardzo wybiórczy, nie kompleksowy. 

Na coraz większą skalę stosowane jest finansowanie zwrotne, tzn. za pomocą wkładów 
kapitałowych i poŜyczek. W konsekwencji mniejszą rolę odgrywa klasyczne finansowanie 
dotacyjne. Pozwala to m.in. na intensyfikację wykorzystania ograniczonych zasobów 
finansowych sektora publicznego oraz zwiększenie skali przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
poprzez mobilizację zasobów sektora prywatnego. 

Z wybiórczego przeglądu przedstawionego w powyŜszych podrozdziałach wynika duŜa 
róŜnorodność rozwiązań organizacyjno-finansowych stosowanych w Europie w celu 
prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych i rozwojowych. Struktury organizacyjne mają 
zarówno regionalny jak i lokalny zasięg działalności. W niektórych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych w instrumencie finansowym słuŜącym rewitalizacji sięga 50% 
kapitału, podczas gdy w innych (np. ParqueExpo 98 S.A. w Portugalii) całość wkładu 
kapitałowego zapewnia sektor publiczny, a podmioty prywatne udzielają jedynie 
finansowania dłuŜnego, w dodatku pod warunkiem uzyskania gwarancji od podmiotów 
publicznych. Ponadto, tak jak np. w przypadku English Cities Fund i funduszy działających 
we włoskim regionie Umbria, moŜliwe jest zastosowanie róŜnych typów udziałów lub 
jednostek uczestnictwa, które dają odmienne uprawnienia podmiotom uczestniczącym w 
kapitale. Instrument finansowy moŜe być zorganizowany zarówno jako spółka handlowa, jak 
teŜ jako pula środków pienięŜnych obsługiwana przez instytucję finansową (np. fundusz 
regionu Umbria i jego subfundusze we Włoszech). Pod względem modelu biznesowego, 
tzn. na poziomie finansowania poszczególnych projektów rozwojowych i rewitalizacyjnych, 
w Europie wyróŜnić moŜna zarówno instrumenty finansowe działające jako poŜyczkodawcy, 
jak równieŜ takie, które pełnią rolę inwestorów-deweloperów. 

Znaczne zróŜnicowanie jest konsekwencją wielu uwarunkowań, w tym m.in. preferencji 
podmiotów organizujących działalność rewitalizacyjną i rozwojową na danym obszarze oraz 
np. charakterystyki terenów przewidzianych do rewitalizacji. 
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Ocena poszczególnych rozwiązań, zwłaszcza pod kątem moŜliwości zastosowania w 
realiach regionów Polski, utrudniona jest zarówno przez ich róŜnorodność, jak teŜ krótki 
czas ich działalności. Wiele instrumentów finansowych funkcjonuje od mniej niŜ 10 lat, a 
niektóre z nich dopiero rozpoczynają działalność. PoniewaŜ wiele przedsięwzięć 
realizowanych przez omówione instrumenty finansowe nie zostało jeszcze ukończonych, 
aktualnie nie ma podstaw do przeprowadzenia ostatecznej oceny wyników ich 
funkcjonowania. Nie jest zatem moŜliwe jednoznaczne stwierdzenie przewagi 
któregokolwiek rozwiązania nad pozostałymi. 

Odnośnie moŜliwości zastosowania rozwiązań międzynarodowych przy wdraŜaniu JESSICA 
w Polsce naleŜy zaznaczyć, Ŝe w przeciwieństwie do opisanych powyŜej przypadków, w 
Polsce obecnie nie funkcjonują instrumenty typu HF/UDF (np. analogiczne do brytyjskich 
LABV). Zarówno w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich, jak i przy realizacji innych 
przedsięwzięć w sferze publicznej stosowane jest wyłącznie finansowanie dotacyjne. TakŜe 
przypadki partnerstwa publiczno-prywatnego są nieliczne i obciąŜone kontrowersjami. Z 
tego względu wdroŜenie JESSICA (aktualnie moŜliwe wyłącznie na bazie środków z 
funduszy europejskich) wymagać będzie stworzenia niezbędnych dla funkcjonowania tego 
mechanizmu ram organizacyjno-instytucjonalnych od początku. Rozwiązania przyjęte do 
załoŜenia pierwszych UDF będą w związku z tym miały charakter wstępny, w znacznej 
mierze zdeterminowany ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji. Istotne jest, aby 
poczynione obecnie ustalenia były elastyczne i nie wprowadzały niepotrzebnych ograniczeń 
w kształtowaniu JESSICA w dalszej perspektywie czasowej. 

Uwzględniając powyŜsze, w ramach niniejszego opracowania zaproponowane zostały 
zindywidualizowane rozwiązania organizacji instrumentu JESSICA, dostosowane do 
potrzeb i moŜliwości określonych regionów Polski (w tym m.in. krótkoterminowych 
uwarunkowań finansowych). Dzięki odwołaniu się zarówno do doświadczeń 
międzynarodowych, jak równieŜ dzięki przeprowadzeniu wielu spotkań z podmiotami 
potencjalnie zainteresowanymi wdroŜeniem inicjatywy JESSICA w Polsce, propozycje 
przedstawione w kolejnych rozdziałach charakteryzują się pragmatyzmem rozwiązań 
organizacyjnych. 

2.1.5 MoŜliwe struktury organizacji funduszy JESSICA 

Pełny schemat organizacji instrumentu JESSICA obejmuje ustanowienie Funduszu 
Powierniczego (HF) i Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF). Zdefiniowanie tych 
funduszy, określenie ich specyficznych ról w implementacji instrumentu JESSICA oraz 
stosowne źródła prawne (unijne rozporządzenia) zostały przedstawione w punkcie 2.1.1.2. 

JESSICA jest instrumentem elastycznym, dzięki czemu moŜliwe jest dostosowanie 
wdraŜanej konfiguracji do specyficznych uwarunkowań i potrzeb danego Regionu. MoŜliwe 
w ramach ogólnej koncepcji alternatywne modele organizacyjne wdraŜania instrumentu 
JESSICA przedstawia poniŜszy schemat. 
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Schemat 16. Mo Ŝliwe alternatywne modele organizacyjne wdra Ŝania instrumentu 
JESSICA 
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Uwaga: utworzenie Funduszu Powierniczego nie jest konieczne, jednak umoŜliwi 
osiągnięcie korzyści przedstawionych na str. 47. 

Źródło: materiały Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

Schemat 16 w sposób ogólny przedstawia moŜliwości konfiguracji całości instrumentu 
JESSICA (z opcjonalnym utworzeniem Funduszu Powierniczego). W ramach JESSICA 
fundusze UDF mogą funkcjonować według wielu róŜnych modeli – od stosunkowo prostych, 
gdzie fundusz działa jako poŜyczkodawca, do złoŜonych, gdzie fundusz angaŜuje się 
kapitałowo w przedsięwzięcia inwestycyjne. 

2.1.5.1 RóŜne modele biznesowe UDF 

Jak stwierdzono w punkcie 2.1.3.3, uwzględniając docelową rolę oraz formy finansowania 
projektów przez UDF (produkty finansowe), moŜna rozwaŜać dwa podstawowe, zasadniczo 
odmienne modele biznesowe funkcjonowania UDF: 

• fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny oraz 

• inwestor-deweloper, angaŜujący się kapitałowo w projekty inwestycyjne. 

W odniesieniu do powyŜszego Komisja Europejska skłania się ku stanowisku, Ŝe działające 
w ramach JESSICA fundusze UDF powinny skoncentrować się na finansowaniu inwestycji, 
a nie na bezpośrednim prowadzeniu działalności deweloperskiej. 

MoŜliwości zastosowania w Polsce modelu UDF jako inwestora kapitałowego są bardziej 
ograniczone w przypadku zorganizowania UDF w ramach istniejącej instytucji finansowej 
(wyodrębniona pula środków). Instytucje finansowe, które mogłyby zarządzać takimi UDF, 
są bowiem wyspecjalizowane w finansowaniu dłuŜnym lub dotacyjnym. 

Podczas wdraŜania funduszy UDF w Polsce model inwestora kapitałowego nie jest 
wykluczony, jednak podstawowym modelem będzie fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny. 
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2.1.5.2 UDF jako fundusz poŜyczkowo-gwarancyjny 

PoniŜej przedstawiony został przykładowy schemat działania funduszu UDF jako 
poŜyczkodawcy. 

Schemat 17. Przykładowy schemat działania funduszu UDF jako po Ŝyczkodawcy 
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Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów Banku Rozwoju Rady Europy i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

PoniŜsze zestawienie, opracowane na podst. materiałów Banku Rozwoju Rady Europy i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zawiera przykładowe kryteria dla oceny (scoring). 

Ocena podmiotu realizującego projekt: 

� Finansowe wyniki danej działalności i poŜyczkobiorcy 

� Pozycja rynkowa 

� Ocena jakości zarządzania 

Ocena projektu: 

� Przychody i koszty projektu 

� Projekcje sprawozdań finansowych 

� Wartość aktywów i zabezpieczeń 
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Ocena interesu publicznego: 

� Stopień, do jakiego wykonalność projektu zaleŜy od funduszu UDF 

� Wpływ projektu na społeczność miejską i jakość Ŝycia 

� Prognozy przychodów podatkowych 

� Optymalizacja infrastruktury miejskiej oraz zdolność do podwyŜszania atrakcyjności 
lokalizacji. 

 

2.1.5.3 UDF jako fundusz inwestujący kapitał 

Przykładem istniejącego rozwiązania, w ramach którego instrument finansowy typu UDF 
angaŜuje się kapitałowo w realizację projektów, są funkcjonujące w Wielkiej Brytanii LABV 
(Schemat 5). 

Na poniŜszym schemacie przedstawiona została teoretyczna struktura oparta na koncepcji 
LABV, uwzględniająca jednak moŜliwości wykorzystania wszystkich form finansowania 
projektów przez UDF: oprócz wkładów kapitałowych równieŜ poŜyczek i gwarancji. Ponadto 
na schemacie tym uszczegółowione zostało zagadnienie organizacji finansowania 
projektów. Dla uproszczenia pominięty został Fundusz Powierniczy. 

Schemat 18. Teoretyczne mo Ŝliwo ści kształtowania organizacji i finansowania UDF 
oparta na strukturze LABV i produktach finansowych UDF 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie „JESSICA Wales Urban Development Fund 
(UDF). JESSICA Preliminary Study for Wales. Final Report”. King Sturge 
Consultancy. Wrzesień 2008 

PowyŜsza teoretyczna struktura zakłada moŜliwość zorganizowania funduszu UDF jako 
wspólnego przedsięwzięcia z partnerem prywatnym. Jak wynika jednak z doświadczeń 
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niemieckich 13 , finansowy udział podmiotów prywatnych w funduszach UDF jest mało 
prawdopodobny. Partnerzy prywatni nie mogliby bowiem zostać dopuszczeni do 
sprawowania kontroli i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, biorąc pod uwagę 
zróŜnicowanie portfela projektów i potrzebę decyzji politycznych. Istnieją jednak znaczne 
moŜliwości udziału podmiotów prywatnych w finansowaniu poszczególnych projektów – w 
przypadku projektów, które zapewniają rentowność inwestycji na poziomie zbliŜonym do 
stopy zwrotu wolnej od ryzyka. 

2.1.5.4 UDF jako wydzielona jednostka w ramach istniejącej instytucji 

finansowej 

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej stwierdzone odnośnie formy organizacji funduszy 
rozwoju obszarów miejskich, mogą one być niezaleŜnymi podmiotami prawa lub 
wydzielonymi jednostkami finansowymi w ramach istniejących instytucji finansowych 
(wyodrębniona pula środków). Przykład zorganizowania UDF w ramach istniejącej instytucji 
finansowej przedstawia poniŜszy schemat. 

Schemat 19. Organizacja UDF funkcjonuj ącego jako wydzielona jednostka finansowa 
w ramach istniej ącej instytucji finansowej (przykład) 
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Źródło: materiały Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2.1.6 Wnioski dotyczące strategii wdraŜania JESSICA 

Wskazania dla decyzji odno śnie utworzenia Funduszu Powierniczego: 

� W perspektywie krótkoterminowej – 

� utworzyć HF, jeśli będzie zarządzany przez EBI (patrz: rozdział 2.2) 

� W perspektywie średnioterminowej – 

� utworzyć HF, jeśli liczba funduszy UDF będzie rosła i będzie wymagane 
wykorzystanie doświadczeń w zakładaniu i monitorowaniu działalności UDF  

� utworzyć HF, jeśli miasta nie zaangaŜują się w tworzenie funduszy UDF 

� nie tworzyć HF, jeśli miasta podejmą odpowiedzialność za fundusze UDF i 
zwiększą środki na finansowanie UDF 

                                                           
13 JESSICA Berlin Project. Introduction of JESSICA in Berlin. Prospects and possibilities exemplified by the Molkenmarkt and 
Klosterviertel project. Study for the European Investment Bank (EIB) – Executive Summary. DTZ 
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� nie tworzyć HF, aby ograniczyć koszty zarządzania funduszami UDF 

� W perspektywie długoterminowej – 

� utworzyć HF, jeśli liczba UDF odpowiednio duŜa i jeśli miasta nie podejmą 
odpowiedzialności za fundusze UDF lub będą potrzebowały znacznego wsparcia 
przy tworzeniu funduszy UDF 

� nie tworzyć HF, jeśli miasta będą w stanie samodzielnie tworzyć UDF i je 
kontrolować 

� utworzyć HF, jeśli będzie on potrzebny do dystrybucji funduszy unijnych w 
następnych okresach programowania 

Wskazania dla decyzji odno śnie tworzenia funduszy UDF: 

� utworzyć wiele UDF – 

� wyodrębniony fundusz UDF dla głównego miasta Regionu będzie miał większe 
szanse na uzyskanie dodatkowych środków z budŜetu miejskiego oraz większe 
moŜliwości wygenerowania stabilnego portfela projektów 

� fundusze UDF dedykowane dla grupy małych i średnich miast Regionu (mniejsze 
szanse na uzyskanie dodatkowych środków z budŜetów miejskich) 

� utworzyć ograniczoną liczbę UDF, którymi zarządzałaby istniejąca instytucja 
finansowa doświadczona w zarządzaniu funduszami (wybrana w przetargu 
publicznym); jeden zarządzający dla kilku UDF w celu zwiększenia efektywności 
kosztowej 

Wskazania dla decyzji odno śnie liczby funduszy UDF: 

� na początku realizacja projektów pilotaŜowych przez 1 lub 2 UDF w Regionie, przy 
zapewnieniu rozdzielenia środków dla miast średnich i małych od środków dla miast 
duŜych 

� kolejne UDF naleŜy tworzyć dopiero po zebraniu doświadczeń z realizacji projektów 
pilotaŜowych i spowodowaniu przekonania miast do zakładania i finansowania UDF 

� w długiej perspektywie czasowej (juŜ po pomyślnym wdroŜeniu JESSICA) naleŜy 
zachęcać średniej wielkości miasta do zakładania własnych funduszy UDF. 

Konkluzje ko ńcowe 

� Biorąc pod uwagę wymienione w punkcie 2.1.1.2 zalety rozwiązania polegającego na 
utworzeniu funduszu powierniczego, warto utworzyć HF. 

� Fundusze UDF warto tworzyć najpierw tylko w duŜych miastach (stolicach Regionów), 
które mają perspektywę wykreowania przynajmniej kilku duŜych projektów. 

� Środki przeznaczone na wsparcie małych i średnich miast, w których projekty mają 
mniejszą skalę, powinny zostać oddzielone, aby ograniczyć konkurencję pomiędzy 
małymi i duŜymi miastami. 

� Początkowo liczba funduszy powinna być jak najmniejsza (HF dla małych i średnich 
miast oraz np. jeden UDF dla duŜego miasta). 

Rekomendacje odnośnie struktury funduszy JESSICA w poszczególnych Regionach zostały 
przedstawione w rozdziale 2.4. 
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2.2 Zadanie 2.2 Funkcjonowanie Funduszu Powierniczego 

w Regionach 

Zadanie 2.2 W przypadku, gdy moŜliwość ustanowienia funduszu powierniczego zostanie 
uznana za uzasadnioną – ocena zalet funkcjonowania funduszu 
powierniczego w Regionie oraz opis relacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
a funduszem. Ocena potencjalnych korzyści z zarządzania funduszem przez 
Europejski Bank Inwestycyjny lub inne instytucje. 

2.2.1 Korzyści z funkcjonowania HF w Regionach 

W aktualnej sytuacji – niewielkich środków mogących stanowić kapitał początkowy dla 
instrumentu JESSICA – tworzenie Funduszu Powierniczego wydaje się być uzasadnione 
tylko w przypadku, gdy będzie on wyodrębnioną pulą środków zarządzaną przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. 

Korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki zaangaŜowaniu EBI, to: 

� Brak konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
więc stosunkowo szybkie przekazanie środków po negocjacjach umowy o 
zarządzanie pomiędzy Urzędami Marszałkowskimi a EBI; 

� Pozyskanie silnego partnera, zarówno w obszarze kompetencji związanych z 
zarządzaniem finansami, jak i w zakresie przepisów unijnych dotyczących 
instrumentów inŜynierii finansowej; 

� Kontynuowanie prac związanych z doprecyzowaniem przepisów prawa, w tym 
rozporządzeń unijnych a takŜe szczegółowych rozwiązań dla Polski odnośnie nowego 
instrumentu, jakim jest JESSICA, przy współudziale EBI. EBI w tym zakresie moŜe 
odgrywać rolę pośrednika lub instytucji wspomagającej rozmowy pomiędzy Urzędami 
Marszałkowskimi, administracją centralną (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 
Ministerstwo Finansów), Komisją Europejską oraz potencjalnymi projektodawcami. 
NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ EBI aktualnie posiada najszerszą wiedzę na temat 
instrumentu JESSICA; 

� Szybkie zrealizowanie płatności w ramach RPO i moŜliwość ulokowania środków na 
depozycie, który w obecnej sytuacji rynkowej pozwoli na wygenerowanie nadwyŜki 
przychodów nad kosztami zarządzania do momentu uruchomienia środków; 

� Ułatwienie wdroŜenia JESSICA dzięki moŜliwości wykorzystania opracowanych przez 
EBI gotowych procedur działania sprawdzonych przez wiele lat funkcjonowania 
banku. Chodzi o procedury zarządzania funduszami, jak równieŜ procedury związane 
z wyborem UDF. EBI posiada własne procedury wyboru wykonawców usług; 

� Bliska współpraca z Komisją Europejską i innymi instytucjami zaangaŜowanymi w 
proces tworzenia instrumentu JESSICA; 

� Konkurencyjne wynagrodzenie za zarządzanie funduszami, w porównaniu do innych 
instytucji finansowych; 

� EBI, opierając się na swoim szerokim doświadczeniu, moŜe wnieść cenny wkład 
poprzez wsparcie przy określaniu zadań UDF. 

W przypadku gdyby funkcję Funduszu Powierniczego miał pełnić inny podmiot niŜ 
Europejski Bank Inwestycyjny, nie niosłoby to istotnych korzyści dla Urzędów 
Marszałkowskich w świetle kolejnych rekomendacji Doradcy, tzn. stworzenia jednego UDF 
dla danego Regionu. Co więcej, do momentu rozstrzygnięcia wszystkich kwestii formalno-
prawnych (pomoc publiczna, certyfikowanie wydatków w KE itp.), wybór podmiotu 
zarządzającego HF byłby praktycznie niemoŜliwy ze względu na brak jednoznacznego 
określenia obowiązków i reguł działania takiego podmiotu. Rozstrzygnięcie wspomnianych 
kwestii prawnych otwierałoby w takim przypadku drogę Urzędom Marszałkowskim zaledwie 
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do wyboru operatora HF, podczas gdy w przypadku powierzenia zarządzania HF na rzecz 
EBI moŜliwy byłby juŜ wybór operatorów UDF. 

NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ EBI z załoŜenia jest zaangaŜowany w promowanie inicjatywy 
JESSICA (podpisane porozumienia z Komisją Europejską oraz Bankiem Rozwoju Rady 
Europy). W tym kontekście zaangaŜowanie EBI będzie szczególnie cenne, poniewaŜ 
aktualnie wiele spraw związanych z wdroŜeniem JESSICA wymaga wyjaśnień i dalszych 
prac analitycznych. 

Dodatkowo nasze rekomendacje opieramy na następujących przesłankach: 

� Istnieje małe prawdopodobieństwo, by na poziomie Funduszu Powierniczego udało 
się zgromadzić dodatkowy kapitał. śadna z instytucji finansowych, z którymi odbyto 
spotkania (łącznie z EBI oraz CEB) nie zadeklarowała zaangaŜowania swoich 
środków na tym poziomie. Niechęć tych instytucji do przekazania środków 
finansowych do tego rodzaju funduszu wynika z faktu, Ŝe bez wskazania konkretnych 
projektów nie moŜna w sposób rzetelny oszacować ryzyka inwestycyjnego. Jedynym 
rozwiązaniem byłoby ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Kredyt lub poŜyczkę 
udzielaną na rzecz HF lub przez HF na rzecz UDF musiałby poręczyć Samorząd 
Województwa, co jednak jest mało prawdopodobne. 

� W początkowym okresie funkcjonowania JESSICA Doradca rekomenduje stworzenie 
jednego Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Środki są na tyle ograniczone, iŜ w 
niektórych Regionach UDF moŜe finansować bardzo niewielką liczbę projektów. 
Nawet jeśli podział dostępnych środków będzie uzasadniony, to z punktu widzenia 
wielkości beneficjentów wystarczającym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dwóch 
lub trzech wydzielonych rachunków w ramach istniejących instytucji finansowych. W 
takiej sytuacji Fundusz Powierniczy przekazałby środki do zarządzania jednemu 
podmiotowi zarządzającemu UDF, zatem jego rola sprowadzałaby się jedynie do 
pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy i wartość dodana takiego HF byłaby 
wątpliwa. 

� Kolejnym argumentem jest kwestia efektywności finansowej. Koszty funkcjonowania 
podmiotu, którego kompetencje byłyby ograniczone do kontrolowania jednego UDF, 
trudno byłoby uzasadnić w kategoriach finansowych. Nadzór nad działaniem HF 
będzie sprawować Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 
która przy podejmowaniu decyzji będzie musiała kierować się efektywnością 
finansową takiego rozwiązania. 

� Uzasadnienie wynika takŜe z zakresu czynności niezbędnych do wykonania przez IZ 
przy wdraŜaniu JESSICA. W przypadku, gdyby funduszem HF miał zarządzać 
podmiot inny niŜ EBI, Samorząd Województwa zobowiązany będzie opracować i 
przeprowadzić procedurę przetargową w celu wyboru instytucji pełniącej rolę 
Funduszu Powierniczego. Następnie Fundusz Powierniczy w ramach podpisanej 
umowy będzie miał dokładnie to samo zadanie – wyłonić w przetargu instytucję 
finansową pełniącą rolę UDF. Co więcej, HF z pewnością będzie konsultował i 
uzgadniał kryteria wyboru UDF z Instytucją Zarządzającą. W praktyce oznacza to, iŜ 
IZ byłaby zaangaŜowana w proces wyboru podmiotów na dwóch, a nie jednym 
poziomie. NaleŜy się takŜe spodziewać, iŜ po ogłoszeniu przetargu pracownicy IZ 
zaangaŜowani będą w analizę biznes planów złoŜonych przez podmioty chcące 
pełnić funkcję UDF.  

Warto takŜe wspomnieć, iŜ w przypadku późniejszego zaistnienia potrzeby rozbudowania 
struktury do pełniejszego modelu, np. ze względu na moŜliwość pozyskania dodatkowych 
środków, nie będzie barier prawnych by dla istniejącego UDF stworzyć Fundusz 
Powierniczy. W celu wykonania takiej operacji Instytucja Zarządzająca, jako właściciel 
środków zgromadzonych w UDF, przekaŜe prawo do zarządzania nimi nowemu 
podmiotowi, przy jednoczesnym zachowaniu warunków umowy zawartej z UDF. 
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Podsumowując, jeŜeli Instytucja Zarządzająca nie zdecyduje się na powierzenie roli 
Funduszu Powierniczego Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Doradca rekomenduje, 
by w początkowym okresie funkcjonowania JESSICA zrezygnować z HF i załoŜyć tylko UDF 
w drodze postępowania przetargowego na podstawie prawa zamówień publicznych. 

W świetle aktualnej sytuacji (wciąŜ niedoprecyzowane warunki wdraŜania instrumentu) 
rekomendujemy ustanowienie Funduszu Powierniczego w EBI, jako wydzielonego rachunku 
bankowego. Wsparcie ze strony EBI będzie bardzo waŜne zwłaszcza na początku 
wdraŜania JESSICA w Polsce. Umowa o administrowanie funduszem mogłaby 
obowiązywać przez dwa lub trzy lata. W tym okresie EBI byłby odpowiedzialny za efektywne 
uruchomienie funduszu rozwoju obszarów miejskich – do czasu uruchomienia finansowania 
pierwszych projektów rewitalizacyjnych. Po tym okresie naleŜałoby rozwaŜyć, czy dalsze 
wsparcie EBI będzie potrzebne. 

2.2.2 Relacje pomiędzy IZ a HF a UDF 

Ramy prawne relacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Funduszem Powierniczym oraz 
UDF powinny nawiązywać do Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 
2006 r. nr 227 poz. 1658). Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty 
prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Zgodnie z ta ustawą politykę 
rozwoju prowadzi się w oparciu o programy operacyjne, które są finansowane równieŜ ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, iŜ ww. ustawa 
dotyczy równieŜ Regionalnych Programów Operacyjnych. 

W artykule 5 punkt 4 tej ustawy znajduje się definicja Instytucji WdraŜającej. W świetle tych 
przepisów będzie nią Fundusz Powierniczy lub UDF. Niestety, treści ustawy nie moŜna w 
prosty sposób zastosować do określenia relacji pomiędzy instytucjami, poniewaŜ ww. 
ustawa odwołuje się jedynie do formy wsparcia, jaką jest dotacja. Z drugiej strony COCOF 
Notes (COCOF/07/0018/01-EN) wskazują, iŜ Fundusz Powierniczy będzie posiadał status 
beneficjenta. Interpretacja Komitetu Koordynującego Fundusze dokonana została jednak z 
punktu widzenia kwalifikowalności wydatków, a nie relacji pomiędzy instytucjami. 
Dodatkowo, w świetle ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju Fundusz Powierniczy nie 
będzie posiadał statusu beneficjenta, poniewaŜ zgodnie z definicją tam zamieszczoną, 
beneficjentem jest taki podmiot, który w oparciu o umowę o dofinansowanie realizuje 
projekty. 

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ ze względu na brak w ww. ustawie innej niŜ dotacja formy 
wsparcia na jej podstawie nie moŜna przekazać środków w zarządzanie, do HF lub UDF. 
Zarząd Województwa w chwili przekazania środków z RPO do HF lub UDF naraziłby się na 
zarzut złamania dyscypliny finansów publicznych (przekazanie środków publicznych 
niezgodnie z prawem). Drugą moŜliwością przekazania środków to udzielenie dotacji 
rozwojowej. Problem z dotacją rozwojową polega na tym, iŜ udziela się jej na podstawie 
umowy o dofinansowania – co równieŜ nie spełnia warunków mechanizmu JESSICA (HF 
lub UDF w sensie stricte nie otrzymują dotacji). Co więcej trudno dziś określić, która z 
Instytucją Finansowych startujących w procedurze wyboru HF lub UDF zaakceptowałoby 
formę dotacji, jako sposób przekazania środków. Biorąc pod uwagę powyŜsze konieczne są 
kolejne analizy prawne, które doprowadzą do opracowania odpowiedniej wykładni 
dotyczącej podstawy tego rodzaju relacji. 

Niemniej jednak, co do zasady i istoty działania, UDF będzie pełnił funkcję Instytucji 
WdraŜającej jednego lub kilku działań Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z 
zadań HF (w tym przypadku EBI) będzie wyłonienie UDF. Według naszej oceny relacje 
Funduszu Powierniczego z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich będą kopią 
obowiązków powierzonych HF przez Instytucję Zarządzającą. 

Instytucja Zarządzająca wprost będzie związana z umową tylko z Funduszem 
Powierniczym. Formalnie nie będzie, więc moŜliwe przekazanie środków bez przekazania 
obowiązków zrealizowania projektów spełniających kryteria RPO (rodzaj projektu, czas, 
sprawozdawczość, monitoring). Na kolejnym szczeblu Fundusz Powierniczych w celu 
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zaspokojenia potrzeb Instytucji Zarządzającej w zakresie osiągania odpowiednich 
wskaźników produktu i rezultatu a takŜe wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
monitoringu, promocji, kontroli itd. zapisze odpowiednie klauzule w umowie podmiotowi 
zarządzającemu UDF, a ten z kolei – pojedynczym beneficjentom. 

W celu zidentyfikowania tych obowiązków oraz relacji naleŜy przeanalizować, jakim 
podmiotem jest w świetle uregulowań prawnych Instytucja WdraŜająca. 

Według Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

instytucja wdraŜająca – podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 
porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja 
zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdraŜająca (instytucja 
pośrednicząca II stopnia) pełni równieŜ funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 
pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999; 

Art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: 

6) „instytucja pośrednicząca”: kaŜdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna, za której 
działalność instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca ponosi odpowiedzialność, lub 
wykonująca obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów 
realizujących operacje. 

Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz Instytucji WdraŜającej został opisany w artykule 27 oraz w artykułach 
29-34 wyŜej wymienionej ustawy. 

PoniŜej wymienione zostaną te artykuły, które są najbardziej istotne z punktu widzenia 
JESSICA. Szczegółowy zakres obowiązków w kaŜdym Regionie będzie wskazany w 
wynegocjowanym porozumieniu pomiędzy IZ a HF. 

Zgodnie z artykułem 27, podstawowy zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej / 
Instytucji WdraŜającej obejmuje: 

� przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegółowego opisu 
priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1; 

� przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru 
projektu; 

� dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą 
dofinansowane w ramach programu operacyjnego; 

� zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu; 

� kontrolę realizacji dofinansowanych projektów; 

� dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów; 

� odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych beneficjentom; 

� prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. 

Instytucja WdraŜająca prowadzi swoje działania w oparciu o ogłoszone konkursy na 
zgłaszanie projektów (konkurs moŜe być równieŜ ogłoszony w trybie otwartym – bez dat 
zamknięcia naboru, do wyczerpania puli). Pełną treść ogłoszenia konkursowego IW 
powinna zamieścić na własnej stronie internetowej, a skróconą, zawierającą co najmniej 
informacje o rodzaju projektów, rodzaju podmiotów i kwocie przeznaczonej na 
dofinansowanie – w dzienniku ogólnopolskim bądź regionalnym. W ogłoszeniu prasowym 
IW powinna zamieścić odwołanie do strony internetowej, na której znajduje się pełna treść 
ogłoszenia. 
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O terminach posiedzeń komisji konkursowych Instytucja WdraŜająca powinna powiadomić 
właściwego wojewodę, który moŜe oddelegować swojego przedstawiciela w charakterze 
obserwatora. Wyniki konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Instytucji 
Zarządzającej. 

W standardowej procedurze (konkurs dotacji) kaŜdemu wnioskodawcy przysługuje prawo 
do protestu od decyzji komisji oceny projektów. W modelu JESSICA będzie to 
prawdopodobnie niemoŜliwe, ale poruszone zagadnienie wymaga odpowiedniej ekspertyzy 
prawnej. 

Zgodnie z artykułem 32 Instytucja Zarządzająca moŜe zawrzeć umowę lub porozumienie z 
Instytucją WdraŜającą na realizację działań. W umowie tej naleŜy określić: 

� zadania instytucji wdraŜającej objęte dofinansowaniem środkami programu 
operacyjnego; 

� kwotę dofinansowania; 

� warunki przekazania środków; 

� sposób wykonywania przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą 
nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków. 

Obowiązująca ustawa dosyć precyzyjnie określa relacje pomiędzy Instytucjami 
odpowiedzialnymi za wdraŜanie programów operacyjnych. Ponadto, porozumienia w 
sprawie wdraŜania działań RPO aktualnie zawarte przez część Urzędów Marszałkowskich 
są znacznie bardziej precyzyjne. 

W województwie dolnośląskim oraz małopolskim wdraŜanie działań wspierających sektor 
MŚP zostało przekazane do jego własnych jednostek organizacyjnych (mogą to być równieŜ 
instytucje wybrane w drodze przetargu). NaleŜy spodziewać się, iŜ te Urzędy 
Marszałkowskie od potencjalnych Funduszy Powierniczych lub funduszy UDF oczekiwałyby 
podobnego zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. 

Ogólne zakresy obowiązków w tych umowach obejmują: 

• Przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o 
ustalone kryteria, 

• Zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, 

• Kontrolę realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO, 

• Dokonywanie płatności ze środków RPO na rzecz beneficjentów, 

• Prowadzanie działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, 

• Monitorowanie postępu realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań i wniosków o 
płatność, 

• Informowanie o nieprawidłowościach, 

• Odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych beneficjentom, 

• Wypełnianie obowiązków związanych z udzielaniem beneficjentom, ze środków RPO, 
pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, 

• Sporządzanie sprawozdań z realizacji Działań, 

• Przechowywanie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją powierzonych 
zadań, w tym związanej z wdraŜaniem projektów. 

JeŜeli zaś chodzi o Fundusz Powierniczy, to jego obowiązki będą obejmowały: 

• Współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie wyjaśnienia wszystkich aspektów 
prawnych i proceduralnych, 

• Przygotowanie konkursu oraz wyłonienie instytucji pełniących rolę UDF, 
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• Podpisanie umowy z UDF i przeprowadzenie audytu systemowego (analiza stopnia 
przygotowania do pełnienia tej funkcji), 

• Nadzór nad działaniem UDF (weryfikacja sprawozdań, monitoring prac, uczestnictwo w 
pracach organów UDF), 

• Przygotowanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego,  

• Przechowywanie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją powierzonych 
zadań. 

NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ umowa HF z UDF powinna być tak skonstruowana Ŝeby jasno 
z niej wynikało, kto jest faktycznym właścicielem środków (UM) oraz zawierała opcję 
wycofania się Fundusz Powierniczy i ustanowienia nowych relacji bezpośrednio z Instytucją 
Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim. 

2.2.3 Konkluzje dla Regionów 

W aktualnej sytuacji warto rozwaŜyć stworzenie Funduszu Powierniczego w strukturach 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to tym bardziej istotne, iŜ nadal potrzebne są 
dalsze analizy prawne i działania na rzecz zmian legislacyjnych. NaleŜy wszystkie te 
kwestie zidentyfikować i właśnie Fundusz Powierniczy wyznaczyć do ich dalszego 
rozwiązywania. Wybór EBI jest w tym przypadku korzystnym rozwiązaniem. 

Warto zwrócić uwagę, iŜ szybko decydując się na stworzenie Funduszu Powierniczego 
moŜna szybko dokonać płatności z KE i dzięki temu wygenerować przychody odsetkowe. 
Podejściem alternatywnym jest samodzielne rozwiązanie wszystkich kwestii problemowych 
w ramach środków z pomocy technicznej i samodzielne wybranie UDF. Wybór UDF moŜe 
zostać dokonany wtedy, kiedy znane będą wszystkie warunki działania takiego podmiotu 
(eliminacja ryzyk działania). Krótko mówiąc, dzięki wybraniu EBI, środki na jego 
wynagrodzenie będzie moŜna pokryć z zysku na lokacie. 

Dodatkowo wspólne reprezentowanie jednego stanowiska wzmocnionego potencjałem i 
doświadczeniem EBI będzie z pewnością bardziej efektywne niŜ indywidualne działania 
poszczególnych samorządów. 

NaleŜy takŜe jasno stwierdzić, iŜ aktualnie ze względu na ograniczone środki przeznaczone 
na instrument JESSICA, utrzymywanie Funduszu Powierniczego w długiej perspektywie 
wydaje się nieuzasadnione ekonomicznie. Z tego powodu umowa z EBI powinna zawierać 
moŜliwość przekazania zarządzania funduszem UDF przez HF na rzecz IZ. 

Istotna jest równieŜ wartość środków przekazanych do dyspozycji HF. W sytuacji, kiedy w 
niektórych Regionach kapitał początkowy JESSICA moŜe wynosić tylko 5 mln EUR, 
ustanowienie HF tylko dla jednego Regionu nie wydaje się uzasadnione. Nawet EBI, który 
nie jest instytucją działającą na zasadach wyłącznie komercyjnych, poniŜej pewnego progu 
wartości HF nie będzie zainteresowany zarządzaniem za wynagrodzenie określone, jako 
maksymalnie 2% kapitału początkowego tego funduszu rocznie. Wydaje się więc 
uzasadnione, aby zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy większość aktywności 
Funduszu Powierniczego sprowadzać się będzie do analiz prawnych, czynności 
organizacyjnych itd., utworzyć maksymalnie dwa albo tylko jeden Fundusz Powierniczego 
dla wszystkich Regionów Polski objętych analizą. MoŜna by w ten sposób uzyskać efekt 
skali – zgromadzenia odpowiedniego kapitału, z którego moŜna by finansować działalność 
HF. 

W ramach zawieranej umowy pomiędzy IZ i HF powinna zostać zdefiniowana opcja wyjścia 
z umowy zarówno przez IZ, jak i EBI. Precyzyjnego ustalenia wymaga takŜe tryb 
postępowania przy przyszłej likwidacji HF. Tryb wyjścia i likwidacji HF będzie uzaleŜniony 
od trybu ustanowienia HF oraz przekazania mu środków (w formie dotacji, lub powierzenie 
środków w zarządzanie). Umowa pomiędzy IZ i HF powinna takŜe dopuszczać moŜliwość 
przekazania przez IZ własności funduszy powierzonych w zarządzanie HF na rzecz innej 
instytucji, np. wybranego urzędu miejskiego. 
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2.3 Zadanie 2.3 Połączenie JESSICA z tradycyjnym mechanizmem 

dotacyjnym 

Zadanie 2.3 Ocena moŜliwości połączenia mechanizmu dotacji z finansowaniem z 
funduszu rozwoju obszarów miejskich, oraz zdolności do właściwego 
zarządzania takimi strukturami finansowymi. 

Kwestię łączenia dotacji z finansowanie ze środków JESSICA naleŜy rozpatrywać w dwóch 
aspektach: pomocy publicznej oraz organizacji finansowania. 

Co do zasady, zgodnie z Artykułem 46 rozporządzenia Komisji Europejskiej 1828/2006 
projekty miejskie otrzymujące dotację z programów operacyjnych mogą być równieŜ 
wsparte przez środki z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. 

Pod pojęciem projektu naleŜy rozumieć jedno przedsięwzięcie – niepodzielne, kończące się 
uzyskaniem określonego produktu np. budowa strzelnicy sportowej. MoŜliwa jest sytuacja, 
kiedy beneficjent otrzymuje dotację na realizację danego projektu, ale jednocześnie chce 
uzyskać finansowanie z funduszy JESSICA na tzw. wkład własny. 

Aspekt pomocy publicznej 

WaŜnym ograniczeniem, które w takiej sytuacji naleŜy wziąć pod uwagę jest kwestia 
pomocy publicznej, a w szczególności jej maksymalny pułap. W przypadku zastosowania 
finansowania dotacyjnego, program pomocowy, z którego mają pochodzić dotacje, powinien 
zostać notyfikowany w Komisji Europejskiej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Komisja 
określa maksymalne dozwolone poziomy pomocy publicznej. Pułap tej pomocy z reguły 
dotyczy określonego przedsięwzięcia. 

W sytuacji, kiedy finansowanie z instrumentu JESSICA równieŜ stanowiłoby pomoc 
publiczną (np. stopa oprocentowania poŜyczek byłaby niŜsza niŜ właściwa stopa 
referencyjna), maksymalny pułap pomocy publicznej na rozwaŜane przedsięwzięcie naleŜy 
odnieść do łącznej wartości zarówno dotacji, jak i korzyści wynikającej z preferencyjnego 
finansowania. W ramach montaŜu finansowego dotację naleŜy wówczas odpowiednio 
pomniejszyć, aby po sumowaniu z korzyścią wynikającą z preferencyjnej stopy procentowej, 
nie został przekroczony maksymalny pułap pomocy publicznej. Istnieje więc silne 
powiązanie w kwestii pomocy publicznej dwóch metod finansowania wykorzystanych dla 
tego samego projektu. 

W trakcie opracowywania programu pomocowego naleŜy określić sposoby łączenia pomocy 
publicznej z dwóch źródeł bądź określić dodatkowe warunki jej uzyskania. W praktyce 
łączenie pomocy publicznej z dwóch źródeł będzie bardzo niewygodne. Będzie ono bowiem 
powodowało, Ŝe dla kaŜdego projektu juŜ na etapie pozyskiwania finansowania konieczne 
będzie wyliczanie wielkości pomocy publicznej z preferencyjnego źródła, a w kolejnym 
kroku – wnioskowanie o dotację na poziomie pomniejszonym o korzyść wynikającą z 
preferencyjnego oprocentowania poŜyczki. 

Aspekt organizacyjny 

Równie istotny jest aspekt organizacyjny związany z finansowaniem przedsięwzięcia 
równocześnie z dotacji i z funduszy JESSICA. JeŜeli tego rodzaju decyzja nie jest 
warunkowa, to znaczy nie jest uzaleŜniona np. od otrzymania wsparcia z innych źródeł, to 
nie niesie to za sobą większych komplikacji. 

Organizacja finansowania ma kluczowe znaczenie w sytuacji, kiedy decyzja o realizacji 
projektu zostanie podjęta tylko pod warunkiem, Ŝe projekt otrzyma wsparcie z dwóch źródeł 
jednocześnie. RównieŜ podmiot udzielający dotacji lub wsparcia finansowego nie ma 
wówczas pewności, jaka będzie decyzja drugiej instytucji. 

Nieefektywne jest takŜe weryfikowanie aplikacji i formułowanie rekomendacji na temat 
wsparcia dla wielu róŜnych projektów bez gwarancji, Ŝe projekty te pozyskają pełne 
finansowanie. 
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Biorąc pod uwagę powyŜsze moŜna rozwaŜyć dwa rozwiązania: 

1) Dotacji i finansowania poprzez fundusze JESSICA udziela jedna instytucja. 
Rozwiązanie to jest formalnie moŜliwe – w tym celu naleŜałoby ogłosić jeden przetarg na 
pełnienie funkcji UDF oraz instytucji wdraŜającej RPO. JednakŜe wyznaczenie takiego 
podmiotu jest mało prawdopodobne. Dodatkowo koszty zarządzania taką organizacją 
musiałyby być dosyć wysokie. 

2) Dotacj ę przyznaje IZ na podstawie m.in. rekomendacji UDF.  W procesie 
weryfikacyjnym moŜna sobie wyobrazić, Ŝe najpierw dokonywana byłaby ta część 
weryfikacji projektów, która jest relatywnie tańsza, szybsza i łatwo moŜna ją powtarzać – 
czyli dotycząca przyznania dotacji. W przypadku pozytywnego rezultatu (warunkowe 
przyznanie dotacji) następowałby drugi etap procedury, w którym projekt podlegałby ocenie 
przez UDF, w tym analizie rynkowej, ryzyk, modelu finansowego itd. JeŜeli projekt będzie 
spełniał warunki nałoŜone przez UDF, będą one udzielały stosownej rekomendacji dla IZ. W 
przeciwnym przypadku naleŜy przejść do analizy następnego projektu, który uzyskał 
pozytywną rekomendację instytucji udzielającej wsparcia dotacyjnego – Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Projekty zintegrowane 

Drugie z przedstawionych powyŜej rozwiązań moŜe mieć równieŜ zastosowanie w 
przypadku realizacji tzw. projektów zintegrowanych. Idea projektów zintegrowanych polega 
na skoncentrowanym podejściu do rewitalizacji jednego obszaru, na którym wdraŜana jest 
jedna spójna koncepcja rewitalizacji zaakceptowana przez wszystkich partnerów (właścicieli 
nieruchomości). Liderem takiego porozumienia z reguły jest jednostka samorządu 
terytorialnego, która juŜ na etapie przygotowania LPR opracowuje projekty i konsultuje je z 
partnerami. 

Projekty zintegrowane ze swojej natury stanowią połączenie projektów, które powinny być 
finansowane z róŜnych źródeł, w tym środków własnych jst i podmiotów prywatnych, dotacji 
bezzwrotnych, poŜyczek z instrumentu JESSICA czy finansowania komercyjnego. Dobór 
źródeł finansowania moŜliwych do wykorzystania w danym przypadku wynika z finansowej 
charakterystyki projektu – przede wszystkim odnośnie zdolności do generowania zysku oraz 
poziomu finansowej stopy zwrotu. 

WaŜnym aspektem, który naleŜy wziąć pod uwagę, jest fakt, Ŝe finansowanie na projekty 
indywidualne w ramach projektów zintegrowanych udzielają róŜne instytucje. Finansowanie 
dotacyjne co do zasady znajduje się w gestii instytucji publicznych posiadających środki na 
finansowanie tego rodzaju działań. W przypadku dotacji na rewitalizację obszarów miejskich 
są to Urzędy Marszałkowskie. Za finansowanie projektów w ramach JESSICA 
odpowiedzialny będzie Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, a finansowanie typowo 
komercyjne leŜy w gestii banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Problemem 
moŜe być równoległe podejmowanie decyzji – projekt zintegrowany jest tak zbudowany, iŜ 
wszystkie jego pojedyncze elementy powinny zostać zrealizowane w tej samej perspektywie 
czasowej. Odmowa udzielania finansowania jednego projektu cząstkowego moŜe 
powodować, iŜ cele całego projektu zintegrowanego nie zostaną osiągnięte. 

Nawiązując do powyŜej zaproponowanego rozwiązania drugiego, rolą Urzędu 
Marszałkowskiego powinno być przeprowadzenie odpowiedniej preselekcji projektów, 
ustalenie listy rankingowej, przygotowanie warunkowej rekomendacji odnośnie udzielenia 
dotacji, jeŜeli projekt zintegrowany uzyska finansowanie na pozostałe podprojekty (w tym z 
instrumentu JESSICA). 

Konkluzje dotycz ące poł ączenia JESSICA z tradycyjnym mechanizmem dotacyjnym  

• Instrument JESSICA i tradycyjny mechanizm dotacyjny mogą funkcjonować 
równolegle 
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• Kwestia podejścia, sposób i tryb ustalania poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej 
w odniesieniu do dofinansowania projektu powinna być jednoznacznie określona w 
programie pomocowym 

• Wykorzystanie instrumentu JESSICA i tradycyjnego systemu dotacyjnego dla realizacji 
jednego przedsięwzięcia moŜe być skomplikowane proceduralnie (współwarunkowość 
przyznania finansowania). 
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2.4 Zadanie 2.4 Rekomendowana struktura JESSICA w Regionach 

Zadanie 2.4 Rekomendowana struktura funduszy rozwoju obszarów miejskich w 
Regionach – ich liczba, cele, rozmiar, sposób zarządzania (w tym opis relacji 
pomiędzy Instytucją Zarządzającą a funduszami: podział odpowiedzialności, 
kapitału, zadań itd.), zarys strategii inwestycyjnej (geograficznej i/lub 
tematycznej), moŜliwość pozyskania kapitału itd. 

W poprzednich rozdziałach szczegółowo przeanalizowaliśmy kwestie związane z 
moŜliwością tworzenia Funduszu Powierniczego oraz podziału zadań i odpowiedzialności, 
pomiędzy IZ, HF i UDF. Ustalenia te są uniwersalne i nie zmieniają się w zaleŜności od 
Regionu, dlatego w tym rozdziale zostały pominięte. 

Podstawowym celem tego podrozdziału jest przedstawienie ogólnej strategii wdraŜania 
instrumentu JESSICA w oparciu o istniejące działania Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Dalsze szczegółowe omówienie kwestii wdraŜania inicjatywy JESSICA w 
Regionach przedstawiono w rozdziale 5.2. 

2.4.1 Województwo małopolskie 

Strategia wdraŜania instrumentu JESSICA w województwie małopolskim przedstawia 
schemat poniŜej. Stratega bazuje na załoŜeniu uzgodnionym z UMWM, iŜ Fundusz Rozwoju 
Obszarów Miejskich mógłby powstać ze środków alokowanych na Oś priorytetową nr 4 
Infrastruktura rozwoju gospodarczego Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie na Fundusz 
JESSICA rozwaŜa się alokowanie około 20 mln EUR. Pozostałe środki dostępne dla 
Działania 4.3. (około 44 mln EUR) rozdzielone byłyby w systemie dotacyjnym w sposób 
określony obecnie w MRPO. 

Schemat 20. Strategia wdra Ŝania JESSICA w województwie małopolskim 
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Działanie dotyczące rozwoju stref aktywności gospodarczej polega na kompleksowym 
uzbrajaniu terenów (takŜe zakup gruntu) pod potrzeby inwestorów prowadzących 
działalność produkcyjną i usługową. Zgodnie z załoŜeniami JESSICA, projekty takie muszą 
być zlokalizowane w miastach i ujęte w Zintegrowanych Programach Rozwoju Obszarów 
Miejskich. Potencjalnym poŜyczkobiorcą będą: jednostki samorządu terytorialnego, ich 
stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, szkoły 
wyŜsze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy – podmioty zarządzające strefami 
aktywności gospodarczej. NaleŜy spodziewać się, iŜ beneficjentami będą przede wszystkim 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W Regionie tym rekomenduje się stworzenie jednego UDF, który będzie finansował jeden 
typ projektów bez względu na wielkość, rodzaj czy połoŜenie geograficzne wnioskodawcy. 

Tworzenie funduszu powierniczego ze względu na prostą strukturę oraz wartość kapitału 
wydawać by się mogło nieuzasadnione. Jednak naleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŜ 
podstawowym zadaniem HF w perspektywie krótkoterminowej będzie ustalenie i 
doprecyzowanie ram funkcjonowania UDF w kontekście prawnym oraz wyjaśnianie 
przepisów związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z ERDF. Jest to szereg 
problemów do rozstrzygnięcia, które wymagają pełnego zaangaŜowania podmiotu, który 
będzie pełnił funkcje HF. W przypadku braku fundusz powierniczy zadanie to będzie musiał 
wykonać UMWM. Dyskusja zasadności utworzenia HF została przeprowadzona w 
rozdziale 2.1.2. 

Następnym krokiem będzie przygotowanie przetargu na UDF, jego wybór i przygotowanie 
do działania operacyjnego. W sytuacji, kiedy podstawy prawne funkcjonowania Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich byłyby jednoznacznie określone w przepisach prawa, 
realizacja tego etapu byłaby prostsza. Wybór UDF, przy ograniczonym wsparciu przez firmy 
zewnętrzne, mógłby być dokonany przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za 
wdraŜanie RPO. 

WaŜną kwestią, na którą naleŜy zwrócić uwagę, jest wielkość kapitału początkowego HF, od 
którego będzie naliczane wynagrodzenie zarządzającego. Zgodnie z Artykułem 43 
Rozporządzenia (WE) 1083/2006 na poziomie HF będzie to maksymalnie 2% 
średniorocznie kapitału funduszu a więc około 400 000 EUR. Z rozmów przeprowadzonych 
z przedstawicielami instytucji mogących zarządzać takimi funduszami wynika, Ŝe moŜe to 
być poziom wynagrodzenia niewystarczający na prowadzenie tego rodzaju działalności. 
Zwiększenie środków przeznaczonych na fundusz JESSICA w wielu Regionach jest 
praktycznie niemoŜliwe. Jednym z rozwiązań problemu niewystarczającego kapitału jest 
stworzenie jednego funduszu powierniczego dla dwóch Regionów albo nawet dla całego 
kraju, aby zapewnić zarządcom funduszy wystarczającą skalę ich wynagrodzenia. 

Kolejną kwestią będzie wybór UDF, którego wynagrodzenie według tych samych regulacji 
ogranicza się do wysokości 3% średniorocznie wartości kapitału. Dla tego samego kapitału 
będzie to kwota około 600 000 EUR rocznie. W przypadku projektów w województwie 
małopolskim moŜna się spodziewać, iŜ liczba projektów będzie relatywnie większa, niŜ w 
przypadku funduszy w innych województwach. Z drugiej strony, projekty będą powtarzalne i 
ich ocena będzie przebiegać w wystandaryzowany sposób. Specyfika projektów będących 
przedmiotem zainteresowania funduszu powoduje, iŜ będzie on działał, jako instytucja 
finansująca, która ogłasza nabory aplikacji i ocenia te, które spłyną na to wezwanie. Z tego 
powodu moŜna oczekiwać, iŜ ww. kwota okaŜe się atrakcyjna dla potencjalnych instytucji 
zarządzających funduszem. 
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2.4.2 Województwo dolnośląskie 

W województwie dolnośląskim strategia wdraŜania działań rewitalizacyjnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego jest dosyć rozbudowana. Zamieszczony poniŜej schemat 
przedstawia podział całego Działania 9 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. 

Schemat 21. Strategia wdra Ŝania JESSICA w województwie dolno śląskim 
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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników UMWD, zainteresowanie 
instrumentem JESSICA wyraziło tylko miasto Wrocław i dla niego właśnie planuje się 
utworzyć Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Fundusz taki działałby tylko na terenie 
miasta Wrocławia. Takie rozwiązanie powoduje, iŜ bezpośredni beneficjent Funduszu jest w 
gronie podmiotów zaangaŜowanych w tworzenie tego Funduszu. Jest to sytuacja odmienna 
od innych Regionów gdzie fundusze tworzone są dla wielu miast – zaangaŜowanie jest 
bardziej rozproszone, co w konsekwencji oznacza, iŜ w Regionach tych miasta traktują 
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, jako kolejną instytucję finansową. Wariant gdzie 
Fundusz dedykowany jest dla konkretnego miasta znacznie koncentruje wysiłki i usprawnia 
jego działanie, co zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia działalności UDF. 

W wytycznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczących przygotowania 
Lokalnych Programów Rewitalizacji zapisano, iŜ pula środków dla Wrocławia to 10 mln 
EUR. Urząd Miasta Wrocławia wstępnie podzielił tę kwotę na dwie równe części planując, iŜ 
jedna część zostanie przeznaczona na tradycyjne projekty dotacyjne a druga cześć na 
zasilenie funduszu JESSICA. Aktualnie rozwaŜana jest równieŜ moŜliwość przekazania 
wszystkich środków na fundusz JESSICA. 

W kwestii tworzenia funduszu powierniczego sytuacja wygląda podobnie jak w 
województwie małopolskim. Istnieje obawa, iŜ przy kapitale funduszu rzędu 5 – 10 mln EUR 
trudno będzie znaleźć instytucję, która podejmie się zarządzania takim funduszem przy 
wynagrodzeniu na poziomie 2-3% rocznie od wartości kapitału. Mając to na uwadze Miasto 
Wrocław podejmuje działania by zasilić fundusz dodatkowymi środkami. Kwestia moŜliwości 
dofinansowania UDF przez jednostki samorządu terytorialnego została omówiona w 
rozdziale 2.1.1.2.2. 
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Jednym ze sposobów zwiększenia wartości kapitału jest zmiana systemu wdraŜania innych 
projektów miejskich z indykatywnej listy projektów kluczowych Dolnośląskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiana polegać miałaby na zastąpieniu 
instrumentu dotacyjnego poŜyczką. Przyznane projektom kwoty dofinansowania zasiliłyby 
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich a następnie projektodawcy złoŜyliby wnioski o 
dofinansowanie. W ocenie Doradcy, jeŜeli byłyby to projekty gdzie Urząd Miasta Wrocławia 
bądź jego jednostki organizacyjne są wskazane jak beneficjent tych środków i z drugiej 
strony Fundusz byłby tworzony tylko dla Miasta Wrocławia konstrukcja taka jest moŜliwa. 

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do ustalenia projektów, które posiadają 
potencjał do wykorzystania instrumentów finansowania zwrotnego zamiast dotacji. NaleŜy 
równieŜ zaznaczyć, iŜ będą to projekty, które wykaŜą lukę finansową na bardzo niskim 
poziomie lub nie wykaŜą jej wcale, co w konsekwencji oznaczać by mogło, iŜ kwota 
wsparcia dotacyjnego byłaby bardzo ograniczona. MoŜliwość finansowania projektów, które 
nie wykazują luki w finansowaniu jest jedną z podstawowych zalet instrumentu JESSICA i w 
przyszłości moŜe być rozwiązaniem problemu związanego z ograniczaniem dofinansowania 
dotacyjnego na poziomie pojedynczych projektów. 

Podsumowując kwestię wielkości kapitału funduszu moŜna wysnuć konkluzję, Ŝe bez 
znalezienia dodatkowych środków mogących zwiększyć pulę środków, do co najmniej 
20 mln EUR moŜe mieć trudności ze znalezieniem instytucji finansowej zainteresowanej 
zarządzaniem funduszem przy poziomie wynagrodzenia rzędu 2-3% kapitału funduszu 
rocznie. W przypadku funduszu stworzonego dla Wrocławia projekty, dla których będą 
składane wnioski o finansowanie z JESSICA, będą pochodziły z róŜnych sektorów, ich 
liczba będzie mniejsza, natomiast proces oceny prawdopodobnie droŜszy niŜ w przypadku 
województwa małopolskiego. 

Kolejnym rozwiązaniem, które moŜna wziąć pod uwagę, jest moŜliwość ogłoszenia jednego 
przetargu na zarządzanie funduszem UDF dla dwóch lub większej liczby Regionów (z 
odpowiednim podziałem kapitału). W ten sposób instytucja finansowa zarządzająca UDF 
poprzez efekt skali wynikający z zarządzania funduszami w róŜnych Regionach mogłaby 
obniŜyć koszty zarządzania. Istotne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów byłoby, 
by instytucja ta posiadała stałe przedstawicielstwo w kaŜdym z Regionów. 

Aby opcja utworzenia ponadregionalnego UDF była wykonalna, konieczne będzie 
ogłoszenie jednego przetargu na wybór operatora funduszy dla kilku Regionów. 
W przypadku utworzenia wcześniej takŜe jednego funduszu powierniczego dla kilku 
Regionów (lub sprawowania funkcji zarządcy HF przez tę samą instytucję) byłoby to 
stosunkowo proste do przeprowadzenia. W sytuacji funkcjonowania regionalnych HF i 
róŜnych podmiotów zarządzających regionalnymi HF, Urzędy Marszałkowskie lub róŜne 
fundusze powiernicze musiałyby wspólnie, na mocy odpowiednich porozumień, ogłaszać 
takie przetargi, co z organizacyjnego punktu widzenia jest trudniejsze do realizacji. 

Ostatnią opcją wdroŜenia instrumentu JESSICA na Dolnym Śląsku jest udzielenie dotacji 
przez Instytucję Zarządzającą DRPO na jeden projekt pod nazwą „JESSICA” na rzecz 
Miasta Wrocław. Miasto następnie samodzielnie lub poprzez specjalną spółkę realizowałoby 
projekty rewitalizacyjne w oparciu o mechanizmy JESSICA, a więc udzielając poŜyczek, 
gwarancji, kapitału. Rozwiązanie to jest moŜliwe przede wszystkim dlatego, iŜ w 
województwie dolnośląskim Wrocław jest jedynym miastem, które zainteresowało się 
mechanizmem JESSICA oraz posiada przydzieloną jemu alokację finansową. Z punktu 
widzenia Urzędu Marszałkowskiego rozwiązanie to jest bardzo korzystne, poniewaŜ wraz z 
udzielaniem dotacji przenoszona jest własność środków na ostatecznego beneficjenta – 
Miasto Wrocław. 

Miasto będąc jedynym beneficjentem środków jest najbardziej zainteresowane 
zwiększaniem kapitału takiego funduszu oraz jego sprawnym działaniem. W długim okresie 
tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich dla pojedynczych miast jest najbardziej 
optymalną strukturą organizacyjną. Fundusze takie mogą być bezpośrednim odbiorcą 
kapitału w kolejnym okresie programowania funduszy unijnych, ale takŜe z innych źródeł. 
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Z drugiej strony Urząd Marszałkowski przy przekazaniu środków na podstawie umowy o 
dofinansowanie w okresie trwałości projektu posiada pełną kontrolę nad sposobem 
wykorzystania środków. Rozwiązanie takie jest najszybszym sposobem stworzenia UDF. 
NaleŜy zaznaczyć, iŜ nadal pozostają do rozwiązania kwestie związane z pomocą publiczną 
czy określeniem obowiązków operatora takiego funduszu.  
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3 Zadanie 3: Ocena rynku i identyfikacja potencjalnych 

uczestników 

Celem Zadania 3 jest identyfikacja potencjalnych rynkowych uczestników JESSICA z 
sektora publicznego, jak i prywatnego, wraz z opisem ich indywidualnych wymagań oraz ich 
moŜliwej roli i udziału we wdraŜaniu JESSICA w Regionach. 

3.1 Zadanie 3.1 Potencjalni uczestnicy JESSICA 

Zadanie 3.1 Identyfikacja kluczowych uczestników z sektora publicznego i prywatnego na 
rynku rewitalizacji obszarów miejskich, jak równieŜ istniejących 
struktur/mechanizmów realizacji takich inwestycji, które mogłyby zostać 
wykorzystane do wdraŜania JESSICA w Regionach. Analiza powinna zawierać 
przegląd potencjalnych partnerów/struktur w następujących sektorach: polskie 
i międzynarodowe banki i inne komercyjne instytucje finansowe (w tym BGK), 
międzynarodowe instytucje finansowe (w tym EIB i CEB), administracja 
publiczna (w tym samorządy miast i Regionów), agencje państwowe i inne 
instytucje publiczne (w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Miejskie 
Fundusze Mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Agencje 
Rozwoju Regionalnego), róŜnego typu fundusze inwestycyjne, deweloperzy 
nieruchomości, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty. 
Wymagane takŜe będą rekomendacje, co do moŜliwego połączenia tych 
podmiotów/udziałowców, będące wynikiem spotkań, rozmów i innych form 
konsultacji. 

3.1.1 Potencjalni uczestnicy JESSICA 

Główną ideą instrumentu JESSICA jest współdziałanie środków publicznych i prywatnych w 
celu doprowadzenia do trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów miejskich, 
gdzie środki publiczne mają stworzyć odpowiednie warunki dla ulokowania się kapitału 
prywatnego. Potencjalni uczestnicy przyszłych projektów i wdraŜania JESSICA w 
Regionach przypisani zostali do następujących dziewięciu grup: 

• Grupa 1 – polskie i międzynarodowe banki i inne komercyjne instytucje finansowe 
(w tym BGK) 

• Grupa 2 – międzynarodowe instytucje finansowe (w tym EBI i CEB) 

• Grupa 3 – administracja publiczna (w tym samorządy miast i regionów) 

• Grupa 4 – agencje państwowe i inne instytucje publiczne (w tym Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, miejskie fundusze mieszkaniowe oraz towarzystwa 
budownictwa społecznego) 

• Grupa 5 – róŜnego typu fundusze inwestycyjne 

• Grupa 6 – instytucje profesjonalne zarządzające funduszami inwestującymi w 
nieruchomości 

• Grupa 7 – deweloperzy nieruchomości 

• Grupa 8 – inne zainteresowane podmioty 

• Grupa 9 – niefinansowe instytucje wspierające procesy rewitalizacji i rozwoju miast. 
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3.1.1.1 Grupa 1 – polskie i międzynarodowe banki i inne komercyjne instytucje 

finansowe 

Lista banków i instytucji kredytowych działających w Polsce obejmuje 76 pozycji (lista 
central banków – dane NBP wrzesień 2008). Większość z tych banków działa na skalę 
ogólnokrajową. Ponadto, w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt banków spółdzielczych 
działających na skalę lokalną lub regionalną. 

Wiele banków uczestniczy w finansowaniu projektów inwestycyjnych związanych z 
inwestycjami w nieruchomości, jak równieŜ angaŜuje się w finansowanie jednostek 
samorządu terytorialnego, które realizują projekty inwestycyjne. Największe banki to PKO 
BP, Peako SA, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski. Banki te są często kluczowymi 
partnerami finansowymi dla miast w realizacji projektów inwestycyjnych i posiadają duŜe 
zaplecze organizacyjne oraz znajomość lokalnej specyfiki miast i regionów. 

Banki najbardziej ukierunkowane na inwestycje sektora publicznego oraz zarządzanie 
funduszami publicznymi to: Bank Gospodarstwa Krajowego, Depfa Bank lub Dexia 
Kommunalkredit Bank Polska. Banki te angaŜują się w finansowanie projektów sektora 
publicznego, a takŜe projekty przedsiębiorstw realizujących cele publiczne, zatem profilem 
swojej działalności najbardziej odpowiadają charakterowi inicjatywy JESSICA. 

Odrębną kategorią banków funkcjonujących na rynku są banki hipoteczne, które 
koncentrują się na finansowaniu inwestycji w nieruchomości, dla których podstawowym 
zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka. Banki hipoteczne udzielają specjalnych 
długoterminowych kredytów (np. jednostkom samorządu terytorialnego) przeznaczonych na 
rewitalizację starych lub zabytkowych obszarów miejskich (obszarów przemysłowych, 
osiedli mieszkaniowych, zabytków). Przykładem takich banków jest BRE Bank Hipoteczny 
S.A., który finansuje jednostki samorządu terytorialnego, deweloperów prywatnych oraz 
klientów detalicznych. 

Banki komercyjne o charakterze banków uniwersalnych równieŜ angaŜują się w 
finansowanie projektów rozwojowych w miastach albo poprzez bezpośrednie finansowanie 
podmiotu realizującego projekt (deweloper, spółka specjalnego przeznaczenia), albo 
poprzez finansowanie jednostek samorządowych lub instytucji publicznych realizujących 
projekty. Oferta banków uniwersalnych jest obecnie bardzo bogata i obejmuje szereg 
produktów finansowych dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (kredyty, emisje 
obligacji, gwarancje bankowe, itp.). Większe banki podchodzą do realizacji kaŜdego 
większego projektu indywidualnie (zaleŜnie od banku jest to minimalna kwota kredytu rzędu 
5-10 mln PLN) oferując finansowanie strukturyzowane pod potrzeby konkretnego projektu. 

PoniŜej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych banków oraz przedstawiono 
informacje uzyskane w trakcie spotkań z przedstawicielami tych banków. 

a) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

BGK zajmuje szczególne miejsce na rynku z uwagi na swą rolę banku nadzorowanego 
przez Ministerstwo Finansów i wspierającego realizację polityki gospodarczej i finansowej 
państwa. BGK zarządza państwowymi funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój 
budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu 
ze środków unijnych lub teŜ wspierając projekty związane z ochroną środowiska. Fundusze 
te skutecznie wspierają państwowe programy społeczno-gospodarcze. PoniŜej wymieniono 
te, które swym charakterem najlepiej pasują do inicjatywy JESSICA14: 

• Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych – finansuje przygotowanie przez gminy i ich 
związki dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do 
współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Do opracowań finansowanych ze 
środków funduszu zalicza się studia wykonalności inwestycji, analizy kosztów i 

                                                           
14 Na podstawie informacji z www.bgk.com.pl 
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korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia 
niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji; 

• Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM). Głównym celem KFM jest zwiększenie 
dostępności do mieszkań dla osób o dochodach niepozwalających na zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych poprzez udzielanie preferencyjnych 
kredytów: Towarzystwom Budownictwa Społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym. 
KFM jest powszechnie wykorzystywany przez TBS-y i udziela finansowania na bardzo 
korzystnych warunkach (oprocentowanie rzędu 3,5% w skali roku). Procedury 
uzyskania kredytu z KFM są jednak długotrwałe, cały cykl ubiegania się o kredyt do 
przyznania finansowania trwa nawet do 2 lat. Udzielenie kredytu z KFM na realizację 
projektu jest formą wspierania przez rząd polski budownictwa socjalnego i nie ma 
moŜliwości uzyskania na projekt finansowania z funduszy unijnych i jednocześnie 
kredytu z KFM (zgodnie z przepisami o KFM); 

• Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych – celem jest wspieranie polskich 
przedsiębiorców i samorządów w łatwiejszym dostępie do kredytów bankowych 
pozwalających na rozwój działalności m. in. poprzez finansowanie inwestycji, 
tworzenie nowych miejsc pracy czy umoŜliwienie realizacji kontraktów eksportowych; 

• Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU) – celem działania Funduszu Poręczeń Unijnych jest 
wspieranie polskich przedsiębiorców i samorządów realizujących w Polsce projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Skorzystanie z funduszu 
obsługiwanego prze BGK umoŜliwia podmiotom absorpcję środków unijnych. Dzięki 
środkom z FPU przedsiębiorcy nieposiadający wystarczających zabezpieczeń mają 
szansę uzyskać dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii 
Europejskiej. 

Bank, poza realizacją zadań rządowych, prowadzi równieŜ działalność komercyjną na rynku 
korporacyjnym i detalicznym. Główne cechy BGK istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• DuŜe doświadczenie w zarządzaniu funduszami publicznymi w Polsce, 

• Posiadanie placówek regionalnych w głównych miastach Polski, 

• Zainteresowanie zarządzaniem UDF. 

b) Depfa Bank (Depfa) 

Depfa Bank działa w Polsce od 2005 roku a od 2007 r. naleŜy do niemieckiej grupy 
bankowej Hypo Real Estate Group. Siedziba banku znajduje się w Dublinie. Depfa Bank 
naleŜy do czołówki banków oferujących usługi finansowe dla sektora publicznego na całym 
świecie, zaś jego spektrum produktów pokrywa zapotrzebowanie wszystkich grup 
podmiotów sektora. Depfa dostarcza gotowe rozwiązania w odpowiedzi na specyficzne 
problemy klientów, niezaleŜnie od tego czy dotyczą finansowania publicznych projektów 
infrastrukturalnych, doradztwa przy procesach prywatyzacji usług publicznych, 
restrukturyzacji zadłuŜenia, wsparcia podczas emisji obligacji czy udzielania linii 
kredytowych. Dzięki swojemu sprofilowaniu na sektor publiczny oraz doświadczeniu w 
zakresie specyficznych finansowych, politycznych i socjalnych wymagań, Depfa Bank jest 
silnym partnerem finansowym oraz niezaleŜnym doradcą dla swoich klientów15. 

Podstawowe cechy produktów Depfa Bank to: 

• Długi okres finansowania 

• Struktura spłat dopasowana do charakteru inwestycji 

• Innowacyjność w podejściu do kształtowania produktu kredytowego 

• Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (minimalna wielkość kredytu 5 mln PLN) 

• Finansowanie projektów (w tym Projektów Partnerstwa Prywatno-Publicznego). 
                                                           
15 Na podstawie www.depfa.com 
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Główne cechy Depfa Banku istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi w Polsce i za granicą 

• Doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć o charakterze partnerstwa publiczno-
prywatnego 

• Zainteresowanie finansowaniem projektów w miastach o wartości powyŜej 5 mln PLN 

• Małe zainteresowanie zarządzaniem UDF. 

c) Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. (Dexia) 

Dexia jest specjalistycznym bankiem oferującym obsługę sektora publicznego. Dexia oferuje 
długookresowe finansowanie projektów sektora publicznego. Klientami banku są Skarb 
Państwa, samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Bank finansuje 
równieŜ projekty przedsiębiorstw realizujących cele publiczne (infrastruktura, usługi 
komunalne, ochrona zdrowia) oraz charakteryzujące się duŜym udziałem kapitałowym 
samorządów terytorialnych. Dexia posiada specjalistów w zakresie doradztwa samorządom 
terytorialnym i przedsiębiorstwom komunalnym przy organizowaniu finansowania 
długoterminowego. 

Podstawowe cechy produktów Dexia Kommunalkredit Bank Polska, to:  

• Długi okres finansowania (do 20 lat) 

• Negocjowany okres karencji w spłacie 

• Struktura spłat dopasowana do charakteru inwestycji 

• Finansowanie w róŜnych walutach 

• Finansowanie potrzeb inwestycyjnych 

• Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (np. obiektów uŜyteczności publicznej, 
szpitali, dróg itp.) 

• Finansowanie projektów (w tym Projektów Partnerstwa Prywatno-Publicznego)16. 

Główne cechy Dexia istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi w Polsce i za granicą 

• Doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć o charakterze partnerstwa publiczno-
prywatnego 

• Międzynarodowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami publicznymi 

• Zainteresowanie finansowaniem projektów w miastach o wartości powyŜej 5 mln PLN 

• Zainteresowanie zarządzaniem UDF. 

d) BRE Bank Hipoteczny S.A. 

BRE Bank Hipoteczny S.A. jest największym w Polsce specjalistycznym bankiem 
hipotecznym, który działa na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych oraz emisji 
listów zastawnych. Oferta Banku skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów 
instytucjonalnych inwestujących w nieruchomości. Bank finansuje nieruchomości 
komercyjne, przeznaczone na sprzedaŜ lub wynajem, w szczególności budynki biurowe, 
centra handlowe, hotele, nowoczesne powierzchnie magazynowe i dystrybucyjne, osiedla 
domów jedno i wielorodzinnych. WaŜny segment klientów Banku stanowią deweloperzy 
mieszkaniowi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Drugim istotnym obszarem działania 
Banku jest finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Oferta skierowana do tego 
segmentu rynku uwzględnia współfinansowanie inwestycji komunalnych takich jak 
budownictwo komunalne, budowa i remonty dróg, oczyszczalni ścieków i innych obiektów. 

                                                           
16 Na podstawie www.dexia-kom.pl 
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Bank oferuje takŜe refinansowanie nieruchomości gminnych – siedzib samorządów, lokali 
uŜytkowych, budynków biurowych17. 

Główne cechy BRE Bank Hipoteczny S.A. istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi w Polsce i za granicą 

• Doświadczenie w finansowaniu inwestycji w nieruchomości oraz pozyskiwaniu kapitału 
poprzez emisję listów zastawnych 

• Brak doświadczenia w zarządzaniu funduszami publicznymi 

• Zainteresowanie finansowaniem projektów w miastach o wartości powyŜej 5 mln PLN 

• Brak zainteresowania zarządzaniem UDF. 

Uwagi podsumowuj ące dotycz ące Grupy 1 

• Instytucje bankowe działające w Polsce mogą być aktywnymi uczestnikami inicjatywy 
JESSICA, zarówno jako podmioty kredytujące indywidualne projekty, jak równieŜ jako 
podmioty zarządzające powierzonymi funduszami publicznymi. 

• Banki raczej nie będą zainteresowane zarządzaniem funduszem powierniczym. 
Bardziej prawdopodobne jest zaoferowanie przez banki usług zarządzania funduszem 
UDF, choć niewiele instytucji posiada w tym zakresie doświadczenia. 

• Udzielanie przez banki finansowania dla UDF jest mało realne w przypadku 
funkcjonowania UDF jako wydzielonych funduszy zarządzanych przez instytucję 
finansową. Udział banku w funduszu wiązałby się z koniecznością oceny ryzyka 
kredytowego całego portfela inwestycji UDF i prowadziłby najprawdopodobniej do 
narzucenia licznych wymogów wynikających z polityki kredytowej banku. W efekcie 
wpływałby prawdopodobnie na istotne zaostrzenie kryteriów oceny projektów 
inwestycyjnych. Generalnie, banki nie są skłonne udzielać na zewnątrz informacji o 
swoich politykach kredytowych. 

• W przypadku utworzenia UDF jako funduszu poŜyczkowo-gwarancyjnego będącego 
spółką prawa handlowego, finansowanie bankowe mogłoby mieć formę kredytu, 
jednak nadal wiązałoby się z podejściem portfelowym do oceny ryzyka i z trudnością 
oceny ryzyka kredytowego przez bank z uwagi na nieznajomość charakterystyk ryzyka 
indywidualnych przyszłych projektów. Banki zdecydowanie preferują ocenę ryzyka 
kredytowego dla indywidualnych projektów. 

• Wszystkie banki wyraŜają zainteresowanie kredytowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego a takŜe udzielaniem poŜyczek poręczanych przez miasta dla podmiotów 
realizujących projekty. Jest to zrozumiałe z uwagi na atrakcyjność takich kredytów 
(niskie ryzyko kredytowe). 

• Banki preferują udzielanie kredytów bezpośrednio dla instytucji realizujących projekty 
lub spółek specjalnego przeznaczenia (preferowana wielkość kredytów 10-20 mln 
PLN). 

• Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie UDF jest trudna do oszacowania. MoŜe to 
być 3-5% od wartości funduszu w zaleŜności od zakresu odpowiedzialności i zadań 
UDF oraz od wielkości funduszu. 

• Banki nie specjalizują się w zarządzaniu funduszami inwestycji kapitałowych. Dla tego 
celu tworzą odrębne wyspecjalizowane podmioty (towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych). Ponadto, w czasie kryzysu na rynku bankowym banki będą unikać 
inwestycji kapitałowych na rzecz bardziej konserwatywnej działalności kredytowej. 

• Odnośnie sytuacji rynkowej, banki obecnie ze względu na trudną sytuację na rynkach 
finansowych wprowadzają restrykcyjną politykę kredytową, lecz istnieje szansa, Ŝe nie 

                                                           
17 Na podstawie www.rhb.com.pl 
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będzie to miało istotnego znaczenia dla ich moŜliwości angaŜowania się w projekty 
rewitalizacyjne w perspektywie najbliŜszych kilku lat. 

3.1.1.2 Grupa 2 – międzynarodowe instytucje finansowe 

Wśród międzynarodowych instytucji finansowych istotnych pod względem potencjalnego 
udziału w inicjatywie JESSICA moŜna wskazać trzy największe europejskie banki, których 
profil działalności znajduje się w obrębie planowanego funkcjonowania instrumentu 
JESSICA: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. 

a) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego 
jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych poŜyczek. Bank zajmuje się 
udzielaniem poŜyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w 
dziedzinach takich jak: spójność i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, 
transport i energia. 

EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym, której działalność jest oparta na 
przesłankach politycznych. EBI jest inicjatorem i konstruktorem instrumentu JESSICA, 
dzięki któremu w nowy sposób będzie moŜna wykorzystać środki UE na rzecz trwałych 
inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa JESSICA wpisuje się w jeden z podstawowych 
celów, na które EBI przeznacza środki do finansowania projektów, tj. poprawa stanu 
europejskiej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej oraz ochrona środowiska 
naturalnego, podnoszenie poziomu Ŝycia oraz promowanie rozwoju terenów 
zurbanizowanych. 

Podstawowe cechy produktów EBI, to: 

• Długi okres finansowania i elastyczne warunki spłaty – EBI udziela długoterminowych 
poŜyczek na finansowanie projektów inwestycji kapitałowych (głównie środki trwałe), 
ale nie udziela dotacji. 

• Finansowanie do 50% wartości inwestycji. 

• Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o charakterze publicznym, które 
przyczyniają się do realizacji celów UE, są rozsądne z punktu widzenia 
ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska, a takŜe 
przyciągają fundusze z innych źródeł. 

Główne cechy EBI istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie zdobyte przy rozwijaniu inicjatywy JESSICA 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi, w tym samorządami 
regionalnymi i centralnymi w Polsce i za granicą 

• Międzynarodowe doświadczenia w finansowaniu programów inwestycyjnych 

• Zainteresowanie zarządzaniem HF 

• MoŜliwość udzielenia finansowania na poziomie indywidualnego projektu lub UDF. 

b) Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) 

CEB finansuje samorządy na bardzo korzystnych warunkach, zarówno pod względem 
okresu jak i kosztu finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze społecznym w 
następujących sektorach18: integracja społeczna (budownictwo mieszkaniowe dla osób o 
niskich dochodach i związana z tym infrastruktura, poprawa warunków Ŝycia na obszarach 

                                                           
18 Pomoc na rzecz uchodźców, migrantów i osób wysiedlonych jest jednym z dwóch statutowych celów CEB (Artykuł II Statutu) 
razem z pomocą na rzecz ofiar katastrof naturalnych i ekologicznych. Ponadto CEB finansuje projekty budowy lub odbudowy 
infrastruktury, jak równieŜ przekształcania budynków w obiekty przeznaczone do świadczenia usług uŜyteczności publicznej, w 
szczególności organizowania i funkcjonowania publicznych usług administracyjnych i prawnych. 
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miejskich, tworzenie miejsc pracy), środowisko (woda, odpady, energia odnawialna, 
powietrze, ekologicznie czyste środki transportu), kapitał ludzki (edukacja, zdrowie). Drugą 
sferą działalności CEB jest uruchamianie linii (programów) kredytowych dla banków 
komercyjnych, które bazując na tych środkach finansują działalność określonym 
podmiotom. 

Podstawowe cechy produktów CEB, to: 

• Długi okres finansowania i elastyczne warunki spłaty 

• Brak minimalnych kwot kredytów 

• Finansowanie do 50% wartości inwestycji 

• Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o charakterze publicznym w ściśle 
zdefiniowanych sektorach 

• Brak konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przy finansowaniu 
udzielanym jednostkom samorządu terytorialnego 

• Często brak wymogu zabezpieczeń w przypadku bezpośredniego finansowania 
jednostek samorządowych. 

Główne cechy CEB istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie zdobyte przy rozwijaniu inicjatywy JESSICA wspólnie z EBI 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi, w tym samorządami 
regionalnymi i centralnymi w Polsce i za granicą. 

• Międzynarodowe doświadczenia w finansowaniu programów inwestycyjnych. 

• Brak zainteresowania zarządzaniem HF, choć teoretycznie nie jest to wykluczone przy 
wprowadzeniu odpowiednich zmian w polityce banku. 

• Zainteresowanie udzielaniem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego lub 
podmiotów realizujących projekt. 

• Decyzje o wsparciu finansowym funduszy HF/UDF mogą wymagać kilkumiesięcznej 
procedury akceptacji z uwagi na nowość tej inicjatywy. Wydatkowanie środków przez 
UDF musiałoby wpisywać się w politykę inwestycyjną CEB co do przeznaczenia 
funduszy. CEB aktualnie nie moŜe takŜe objąć udziałów w funduszu, ale moŜe udzielić 
kredytu po analizie ryzyka kredytowego. 

• MoŜliwość udzielenia finansowania na poziomie indywidualnego projektu. 

• CEB nie angaŜuje się w przygotowanie i rozwijanie projektów i koncentruje się 
wyłącznie na wsparciu finansowym. 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) 

EBOiR międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991 skupiająca ponad 60 
państw w tym wszystkie państwa naleŜące do Unii Europejskiej. Główne cele banku to 
wsparcie dla działań na rzecz rozwoju gospodarczego i odbudowy demokratycznych państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój gospodarki rynkowej w regionie oraz ochrona 
środowiska naturalnego. Aby realizować ww. załoŜenia, EBOiR m.in. udziela poŜyczek 
współfinansujących projekty w sektorze prywatnym i państwowym oraz tworzy fundusze 
celowe. Kredyty EBOR są udzielane zarówno rządom na wskazane projekty (zwłaszcza na 
budowę infrastruktury, restrukturyzację sektorów gospodarczych i przekształceń 
własnościowych), jak i podmiotom prywatnym. 

W ostatnich latach działalność EBOiR koncentruje się na państwach niebędących członkami 
Unii Europejskiej. Niemniej w Polsce bank jest nadal aktywny, angaŜując się w 
długoterminowe poŜyczki dla duŜych przedsiębiorstw a takŜe obejmując udziały w 
funduszach typu private equity i mezzanine. 
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Podstawowe cechy produktów EBOiR, to: 

• Długi okres finansowania i elastyczne warunki spłaty. 

• Wielkość kredytów udzielanych bezpośrednio – powyŜej 5 mln EUR. Mniejsze kredyty 
– udzielane za pośrednictwem innych instytucji finansowych. 

• Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o charakterze publiczno-prywatnym. 

• Brak finansowania projektów związanych z działalnością deweloperską w zakresie 
turystyki i nieruchomości o funkcjach komercyjnych. 

Główne cechy EBOiR istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi, w tym samorządami 
regionalnymi i centralnymi w Polsce i za granicą 

• Międzynarodowe doświadczenia w finansowaniu programów inwestycyjnych 

• MoŜliwość udzielenia finansowania na poziomie indywidualnego projektu. 

d) Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 

EFI dostarcza kapitał na przedsięwzięcia podwyŜszonego ryzyka dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. EFI nie udziela bezpośrednich poŜyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, ani 
teŜ nie inwestuje bezpośrednio w firmy. Działa natomiast za pośrednictwem banków i innych 
pośredników finansowych. Korzysta przy tym ze środków własnych bądź powierzonych mu 
przez EBI (główny udziałowiec EFI) lub Komisję Europejską. 

EFI jest takŜe instytucją przygotowującą wdroŜenie inicjatywy JEREMIE w Polsce. 
Inicjatywa JEREMIE jest inicjowana przez KE wspólnie z inicjatywą JESSICA. W przypadku 
występowania w projektach elementów związanych z rozwojem przedsiębiorczości istnieje 
potencjalnie moŜliwość finansowania uzupełniającego z jednego z programów pomocy dla 
przedsiębiorców, o ile będą spełnione kryteria odpowiednich programów. 

3.1.1.3 Grupa 3 – administracja publiczna 

Jest to główna grupa zainteresowana funkcjonowaniem instrumentu i dzięki jej 
zaangaŜowaniu będzie moŜliwe wprowadzenie inicjatywy w Ŝycie i skuteczne jej 
zorganizowanie. Ponadto dla jednostek samorządu terytorialnego moŜe to być jeden ze 
sposobów na realizację zadań własnych. Instytucje te powinny być bezpośrednio 
zainteresowane współpracą i zdobywaniem doświadczeń przy wdraŜaniu inicjatywy 
JESSICA, gdyŜ jest ona szansą na zdynamizowanie procesu rozwoju miast. 

a) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz inn e resorty rz ądowe 

MRR jest centralnym urzędem, który odpowiada za planowanie i koordynację działań 
mających na celu spójny rozwój kraju. Priorytetowym zadaniem MRR jest koordynacja i 
monitorowanie systemu zarządzania środkami unijnymi w celu zagwarantowania właściwej i 
terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz działanie 
na rzecz maksymalnego wykorzystania przyznawanych Polsce środków. 

Kluczowe obszary wsparcia przez MRR i inne resorty rządowe inicjatywy JESSICA jest 
opracowanie we współpracy z regionami i wdroŜenie przepisów prawa umoŜliwiających 
sprawne wdroŜenie i funkcjonowanie inicjatywy JESSICA. Dotyczy to regulacji w obszarze 
pomocy publicznej i notyfikacji programów pomocowych w Komisji Europejskiej oraz 
procedur zarządzania i wydatkowania funduszy unijnych. 

Istnieje takŜe potencjalna moŜliwość zwiększenia wartości funduszy wpłacanych do HF i 
UDF dzięki dopłacie przez Ministerstwo Finansów do 25% wartości wkładu do HF/UDF z 
funduszy unijnych. Takie zasilenie funduszy nie jest jednak pewne i będzie uzaleŜnione od 
decyzji Ministerstwa Finansów. 
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b) Samorz ądy Wojewódzkie 

Samorządy wojewódzkie są instytucjami zarządzającymi Regionalnymi Programami 
Operacyjnymi. Samorządy regionalne prowadzą samodzielną politykę regionalną, która ma 
na celu zwiększenie atrakcyjności województwa i jego konkurencyjność wobec innych 
regionów. Do zakresu działania samorządu województwa naleŜy wykonywanie zadań 
publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeŜonych ustawami na rzecz organów 
administracji rządowej. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem 
wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budŜetu. 

Główne cechy samorządów regionalnych istotne dla inicjatywy JESSICA, to: 

• Kluczowa rola w decyzji o zagospodarowaniu środków przeznaczonych na działania 
rewitalizacji obszarów miejskich. 

• Doświadczenie zdobyte przy studiach wdroŜeniowych dla równolegle wdraŜanej 
inicjatywy JEREMIE. 

• Doświadczenie zdobyte przy wdraŜaniu działań ZPORR 2004-2006. 

• Doświadczenie we współpracy z miastami i międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi. 

• MoŜliwość udzielenia wsparcia organizacyjnego dla utworzenia HF i UDF. 

• Potencjalnie moŜliwości budŜetowe dodatkowego zasilenia funduszy HF/UDF 
środkami własnymi w przypadku ustalenia właściwego sposobu takiego 
dofinansowania zgodnego z przepisami prawa. 

c) Miasta 

Urzędy Miejskie to podmioty, które powinny być najbardziej zainteresowane 
oddziaływaniem inicjatywy JESSICA. Do ich zadań własnych naleŜy m.in. rewitalizacja 
obszarów miejskich. JESSICA powinna być narzędziem dopasowanym specjalnie do 
potrzeb miast, dotyczących odnowy i rozwoju obszarów miejskich. 

Przeprowadzone rozmowy z licznymi miastami wskazują, Ŝe: 

• Istnieje moŜliwość wsparcia inicjatywy JESSICA przez miasta w formie przygotowania 
projektów, udostępnienia posiadanych nieruchomości na cele projektów 
rewitalizacyjnych a takŜe, w niektórych przypadkach, moŜliwość wygospodarowania 
środków finansowych na wsparcie UDF lub indywidualnych projektów. 

• Miasta mają ograniczone moŜliwości zadłuŜania się i udzielania poręczeń dla 
finansowania działalności UDF ze względu na istniejące wysokie zadłuŜenie budŜetów 
miejskich. 

• Niektóre miasta posiadają doświadczenia z realizacji projektów rewitalizacyjnych 
zarówno we współpracy z partnerami prywatnymi, jak i samodzielnie (kwestia 
omówiona w rozdziale 1). 

3.1.1.4 Grupa 4 – agencje państwowe i inne instytucje publiczne 

a) Agencje rozwoju regionalnego 

Agencje rozwoju regionalnego podejmują działania wspomagające rozwój społeczno-
gospodarczy poszczególnych regionów ze szczególnym uwzględnieniem MŚP poprzez 
wdraŜanie krajowych i europejskich programów pomocowych. Agencje te mają bardzo 
dobre rozeznanie lokalnego rynku i zazwyczaj działają w obrębie poszczególnych 
województw / miast np. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. czy teŜ 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
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Na podstawie kontaktów w ramach realizacji niniejszego studium oraz wiedzy Doradcy o 
funkcjonowaniu agencji rozwoju regionalnego moŜna stwierdzić, Ŝe: 

• Agencje powoływane są przez samorządy regionalne głównie w celu wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości w regionach (zarządzanie programami pomocowymi, 
organizacja szkoleń, doradztwo w przygotowaniu projektów inwestycyjnych, skup i 
przygotowanie terenów pod inwestycje, itp.) 

• Agencje rozwoju regionalnego mają róŜne profile działalności w zaleŜności od regionu 

• Niektóre agencje mają bogate doświadczenia w organizacji i prowadzeniu funduszy 
poŜyczkowo-gwarancyjnych jednak ukierunkowanych na prywatną przedsiębiorczość, 
a nie inwestycje o charakterze publicznym 

• Ewentualny udział agencji rozwoju regionalnego we wsparciu inicjatywy JESSICA 
mógłby przejawiać się w zarządzaniu UDF (wymaga to zmian w statutach agencji) lub 
przygotowaniu przedsięwzięć współfinansowanych takŜe przez UDF (np. skup i 
uzbrajanie terenu pod inwestycje) w zakresie zgodnym z przeznaczeniem środków 
dostępnych w UDF. 

b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO ŚiGW) 

NFOŚiGW jest największą instytucją realizującą politykę ekologiczną państwa poprzez 
finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach waŜnych 
z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. 
Fundusz dofinansowuje projekty obejmujące np. budowę i modernizację kanalizacji 
miejskiej czy rekultywację terenów zdegradowanych przez przemysł na cele przyrodnicze i 
uŜytkowe, co oznacza, Ŝe potencjalnie NFOŚiGW lub wojewódzkie FOŚiGW mógłby być 
zainteresowane współfinansowaniem określonych projektów w ramach inicjatywy JESSICA. 

c) Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) 

Podstawowym celem TBS-ów jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych miast i 
subregionów, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach 
budowy i eksploatacji oraz poprzez przygotowywanie nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową często z wykorzystaniem preferencyjnych linii kredytowych Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Jest to forma wspierania budownictwa mieszkaniowego 
(czynszowego) przez państwo oraz miejscowe samorządy, czyli Urzędy Miejskie. 

Z kontaktów w ramach realizacji niniejszego studium oraz wiedzy Doradcy o funkcjonowaniu 
TBS moŜna stwierdzić, Ŝe: 

• TBSy działają na silnie regulowanym ustawowo rynku (ograniczona wysokość 
czynszów, udział wkładu przyszłych najemców, zasady finansowania). 

• TBS mają spore doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów w społecznym 
budownictwie mieszkaniowym. 

• Realizacja projektów przez TBS-y jest silnie uzaleŜniona od dostępności finansowania 
preferencyjnego, obecnie przede wszystkim z KFM, oraz wielkości wkładów 
pienięŜnych przekazywanych przez miasta. 

• TBS-y mogłyby być formalnie kredytobiorcami UDF, jednak wykorzystanie 
finansowania unijnego wykluczałoby moŜliwość finansowania przez KFM na te same 
projekty. 

• Wniesienie przez UDF udziałów do TBS niosłoby za sobą problemy z uzyskaniem 
zwrotu z kapitału z uwagi na społeczną misję działalności TBS i realizowanie projektów 
niegenerujących istotnych dochodów. 

• Istnieje moŜliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć (poprzez spółki celowe) z 
udziałem TBS i UDF, jednak tylko w granicach zgodnych z obszarem funkcjonowania 
TBS. 
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d) Miejskie i regionalne fundusze rewitalizacyjne 

Niektóre miasta tworzą własne fundusze ukierunkowane na promowanie, przygotowywanie 
a niekiedy realizowanie projektów rewitalizacyjnych. Fundusze takie są teŜ tworzone pod 
patronatem urzędów centralnych. Przykładem takiego funduszu jest: 

Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (FRZK)  – to fundusz powołany ustawowo, 
którego dysponentem jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). 
Fundusz funkcjonuje pod patronatem Prezydenta RP i poprzez Kancelarię Prezydenta RP 
przekazywane są corocznie fundusze rzędu 30-45 mln PLN przeznaczone na odnowę 
zabytków Krakowa. Działalność SKOZK koncentruje się na odnowie najcenniejszych 
zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa, miasta Krakowa, kościołów i związków 
wyznaniowych oraz właścicieli prywatnych. Szczególną opieką i wsparciem finansowym 
Komitet od początków swego istnienia obejmuje Wawel z Zamkiem Królewskim i 
Archikatedrą, zespół średniowiecznych i nowoŜytnych rezydencji u stóp Wawelu, pozostałą 
część Starego Miasta z licznymi kościołami, klasztorami i najstarszymi budynkami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a takŜe dawne miasto Kazimierz z pamiątkami kultury 
chrześcijańskiej i Ŝydowskiej. Remonty i konserwacje obejmą większość najstarszych 
klasztorów i kościołów Krakowa oraz dziesiątki zabytkowych kamienic, pałaców i gmachów 
uŜyteczności publicznej. Prace prowadzone będą nie tylko w obrębie historycznego centrum 
Krakowa, ale teŜ w dzielnicach, które w przeszłości były odrębnymi miastami – na 
Kazimierzu, Kleparzu i w Podgórzu – oraz w zabytkowych enklawach na obrzeŜach 
Krakowa. 

Uwagi podsumowuj ące dotycz ące Grupy 4 

• Agencje rozwoju regionalnego i fundusze publiczne nie będą najprawdopodobniej 
beneficjentami instrumentu JESSICA, jednak mogą wspierać proces promocji i rozwoju 
projektów o charakterze rewitalizacyjnym. 

• TBSy i agencje rozwoju regionalnego mogą być partnerami UDF przy kreowaniu 
projektów. 

• Agencje regionalne i inne fundusze mają ściśle zdefiniowane obszary działalności, 
które mogą pokrywać się z zakresem projektów finansowanych z JESSICA, jednak nie 
oferują produktu konkurencyjnego i nie koncentrują się na duŜych kompleksowych 
inwestycjach. 

3.1.1.5 Grupa 5 – róŜnego typu fundusze inwestycyjne 

Potencjalni uczestnicy JESSICA z sektora funduszy inwestycyjnych podzieleni zostali na 
dwie grupy opisane poniŜej: 

a) Fundusze typu private equity 

Głównym celem inwestycji private equity jest wzrost wartości spółki portfelowej, który moŜe 
zostać osiągnięty m.in. przez restrukturyzację spółki, sprzedaŜ niepotrzebnych aktywów czy 
sfinansowanie dynamicznego wzrostu. Inwestycje takich funduszy w Polsce wyniosły w 
2007 roku 747 mln EUR (źródło: www.inwestycje.pl). Największe fundusze (34 firmy) są 
członkami Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Fundusze te często 
doinwestowują spółki mając na uwadze przedsięwzięcia, do których realizacji spółki te 
przystępują. Poszczególne fundusze z góry określają dziedziny, w które inwestują, dzięki 
czemu moŜna określić, w jakiego rodzaju projekty będą chciały się zaangaŜować. 

W przypadku funduszy typu private equity występują następujące kluczowe kwestie: 

• Fundusze te oczekują wysokich stóp zwrotu rzędu 25% wartości kapitału rocznie. 

• Perspektywa finansowa inwestycji dla funduszu private equity to okres 5-7 lat, po 
którym oczekiwana jest realizacja zwrotu z inwestycji poprzez sprzedaŜ udziałów 
innym inwestorom. 
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• Fundusze typu private equity rzadko angaŜują się w przedsięwzięcia z zakresu 
infrastruktury publicznej z powodu zbyt niskich stóp zwrotu i zbyt długich horyzontów 
zwrotu. 

• Podobnie inwestycje w nieruchomości lub projekty deweloperskie nie są powszechne 
wśród funduszy typu private equity. 

• Przy współudziale funduszu w przedsięwzięciu zwykle wymagany jest istotny wpływ na 
decyzje zarządcze i widoczne jest nastawienie na szybki krótkoterminowy wzrost 
wartości firmy w celu jej odsprzedaŜy. 

b) Pozostałe fundusze inwestycyjne 

Rynek kapitałowy i rynek finansowania dłuŜnego jest dość rozbudowany i funkcjonuje na 
rynku liczna grupa funduszy. Wiele z nich koncentruje się na finansowaniu przedsiębiorstw 
o potencjale rozwojowym. Rewitalizacja obszarów miejskich nie jest wprost przedmiotem ich 
zainteresowania, jednak nie jest wykluczone, Ŝe cele funduszy mogą być zbieŜne z celami 
UDF. 

• Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) – działa od 2007 roku jako fundusz funduszy 
typu venture capital. Wkład do funduszu przekazuje Ministerstwo Gospodarki. Do 2013 
roku KFK ma dysponować kapitałem ponad 770 mln PLN. KFK dokonuje inwestycji w 
wybrane fundusze typu venture capital, które z kolei zasilają kapitałowo 
przedsiębiorstwa. Program KFK jest przykładem specyficznego partnerstwa publiczno-
prywatnego, gdzie inwestorzy prywatni łączą swój kapitał z inwestorem publicznym, 
oddając go do zarządzania fachowcom w dziedzinie inwestycji kapitałowych. KFK jest 
nastawiony na wspieranie małych przedsięwzięć poprzez niwelowanie tzw. luki 
kapitałowej. 

• Otwarte Fundusze Emerytalne, które mogłyby być zainteresowane włączeniem się w 
finansowanie np. na poziomie UDF w obrębie jednego miasta lub całego województwa, 
o ile umoŜliwiałaby to forma prawna UDF. 

Wymienione instytucje mogłyby przystępować do funduszu UDF np. przy akceptacji 
warunków funkcjonowania takiego funduszu. Jest zatem istotne, aby umoŜliwić przynajmniej 
w dalszej perspektywie moŜliwość dołączania tego typu instytucji finansowych do funduszy 
UDF. 

Uwagi podsumowuj ące dotycz ące Grupy 5 

• Fundusze inwestycyjne poszukują moŜliwości finansowania indywidualnych projektów 
lub przedsiębiorstw realizujących takie przedsięwzięcia. Na obecnym etapie jest 
jednak trudno określić jak duŜe moŜe być zainteresowanie takich funduszy 
finansowaniem poszczególnych projektów. 

• Jest na razie mało prawdopodobne, aby fundusze inwestycyjne angaŜowały się w 
finansowanie UDF. 

• Do podstawowych trudności w zaangaŜowaniu finansowym funduszy inwestycyjnych 
moŜe naleŜeć zbyt niska oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji prowadzonych przez 
UDF oraz zbyt długi horyzont inwestycyjny. 

3.1.1.6 Grupa 6 – instytucje profesjonalne zarządzające funduszami 

inwestującymi w nieruchomości 

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi 
(towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Niewiele jest jednak podmiotów 
wyspecjalizowanych w zarządzaniu funduszami inwestującymi wyłącznie w nieruchomości. 
Takimi podmiotami są na przykład: TFI Skarbiec Real Estate, Arka BZ WBK, AIB, PZU, ING 
BSK TFI. 

Przykładowo jednym z pierwszych tego typu funduszy jest zamknięty fundusz inwestycyjny 
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości. Został on załoŜony z kapitałem rzędu 
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350 mln PLN w 2004 roku na okres 8,5 roku. Jego oczekiwana stopa zwrotu wynosi 
powyŜej 10% rocznie. Fundusz ten specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości 
biurowe (pow. 50%) oraz pozostałe komercyjne i mieszkaniowe zlokalizowane w głównych 
miastach Polski a takŜe za granicą. Inwestycje funduszu są w 30% finansowane kapitałem, 
a w 70% – kredytem. 

PoniŜej przedstawiono kluczowe wnioski dotyczące potencjalnego uczestnictwa tego typu 
instytucji w inicjatywie JESSICA. 

• Zarządcy funduszy nie mają własnych obostrzeń związanych z misją inwestowania w 
nieruchomości określonego typu, jednak kluczowe jest doświadczenie funduszu w 
specyficznym rodzaju inwestycji w celu zapewnienia efektywności zarządzania. 

• Kryteria i proces wyboru projektów wymaga bardzo precyzyjnego określenia na etapie 
tworzenia statutu funduszu. Podmioty zarządzające mogą jednak angaŜować swój 
czas i wiedzę w przygotowanie i nadzór nad wdroŜeniem poszczególnych 
przedsięwzięć, w tym tworzenie spółek specjalnego przeznaczenia i nadzorowanie ich 
działalności. 

• MoŜliwość zarządzania przez jeden podmiot więcej niŜ jednym funduszem istotnie 
moŜe obniŜyć koszty zarządzania dzięki efektowi skali. Powiązane jest to takŜe z 
rozdrobnieniem projektów (ustalenie minimalnej skali projektu) i obciąŜeniami 
administracyjnymi i sprawozdawczymi funduszu. 

• Wynagrodzenie zarządzającego funduszem mogłoby być oparte tylko na stałej marŜy 
za zarządzanie (bez elementów dość popularnego obecnie wynagrodzenia od 
sukcesu) w przypadku silnego nastawienia na zachowanie procedur i jakości projektów 
oraz mniejszego nastawienia na maksymalizację zysków; 

• Podmioty te nie są zainteresowane zarządzaniem funduszem powierniczym. 

• Podmioty te są zainteresowane zarządzaniem funduszami UDF. 

3.1.1.7 Grupa 7 – deweloperzy nieruchomości 

Ten sektor stanowi bazę potencjalnych inwestorów, którzy mogliby być bezpośrednio 
zainteresowani przygotowaniem, realizacją oraz finansowaniem poszczególnych projektów 
związanych z modernizacją i rozbudową obszarów miejskich. Deweloperzy zwykle 
doskonale znają lokalny rynek nieruchomości a takŜe posiadają odpowiednie środki 
finansowe (własne lub poŜyczone). Niektórzy deweloperzy podkreślają swoją specjalizację 
w projektach rewitalizacyjnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt istotnych 
deweloperów zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Przykłady największych 
deweloperów, to ING Real Estate, TRI Granit, CDI, PKO Development. 

Obecnie w związku z kryzysem na rynkach finansowych deweloperzy nieruchomości muszą 
funkcjonować w trudnych warunkach ograniczonej dostępności finansowania kredytowego 
własnych inwestycji i niepewności odnośnie przychodów ze sprzedaŜy nieruchomości 
(ograniczenie kredytowania nabywców). W dalszej perspektywie deweloperzy będą 
kluczowymi inicjatorami i uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jako 
współuczestnicy lub twórcy spółek projektowych. 

W ramach studium przeprowadzono rozmowy z następującymi trzema deweloperami 
reprezentującymi róŜne typy tego rodzaju podmiotów: 

a) TRI Granit Development Corporation. TRI Granit to jeden z czołowych deweloperów 
w Europie Środkowo-Wschodniej, działa na rynku nieruchomości od 1997 roku. 
Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów miejskich, które 
z czasem stają się tętniącymi Ŝyciem i aktywnością „nowymi centrami miast”. Posiadają 
doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz projektów powstających w 
systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. TriGranit zrealizował projekty w 
Budapeszcie, Bratysławie, Pradze i Katowicach. Łączna wartość zrealizowanych przez 
TriGranit projektów inwestycyjnych wynosi ponad 2 mld EUR. Aktualnie firma realizuje 
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lub przygotowuje inwestycje w 10 krajach europejskich, m.in. w kilku miastach Polski, 
Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech19. 

b) Quinlan Private Golub (QPG). QPG naleŜy do międzynarodowej grupy Quinlan Private 
z siedzibą w Irlandii i aktywami o wartości ponad 11 miliardów EUR. QPG jest jednym z 
najdynamiczniej rozwijających się deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Spółka realizuje inwestycje w obiekty biurowe, handlu detalicznego, obiekty 
wielofunkcyjne i mieszkaniowe. QPG obecnie jest zaangaŜowany w realizację projektu 
rewitalizacji obiektu handlowego z początku XX wieku w Warszawie – Hala Koszyki, w 
którym będą zlokalizowane punkty handlowo-usługowe, parking i apartamentowce. 

c) TUP S.A. – firma z kapitałem polskim inwestująca kapitał w przedsiębiorstwa róŜnych 
branŜ. Akcje TUP S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W grupie TUP S.A. wydzielona jest spółka TUP Property zajmująca się 
inwestycjami w nieruchomości, budująca i zarządzająca portfelem nieruchomości 
komercyjnych na wynajem. Na koniec III kwartału 2008 r. TUP Property zarządzała 
aktywami o wartości księgowej 213 mln PLN. Portfel spółki tworzą m.in. budynki 
handlowe (Centrum City Point w Tychach oraz obiekty wynajmowane sieciom 
handlowym m.in. w takich miastach jak Katowice, Kołobrzeg, Zabrze, Nowy Sącz, 
Będzin, Syców, Łańcut i Ostrzeszów), nieruchomości logistyczne (m.in. Centrum 
Logistyczne w Pruszkowie pod Warszawą, w planach pozyskanie i rozbudowa Centrum 
Logistycznego w Tarnowskich Górach) oraz biurowe (w Gdańsku i OŜarowie 
Mazowieckim). Poza rozbudową powierzchni na wynajem, TUP Property przygotowuje 
obecnie takŜe projekty kompleksowej zabudowy mieszkaniowej w Katowicach i 
Siewierzu. Ideą TUP jest działanie zgodne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju i 
odpowiedzialności społecznej. 

PoniŜej przedstawione zostały informacje i wnioski zebrane podczas spotkań i kontaktów z 
wybranymi deweloperami istotne dla wdroŜenia inicjatywy JESSICA.  

• Liczba podmiotów zaangaŜowanych w realizację przedsięwzięcia (spółki projektowej) 
powinna być ograniczona do minimum w celu sprawnej realizacji projektu. 

• Dostępność nieruchomości jest kluczowym czynnikiem, za pomocą którego miasta 
mogą istotnie przyspieszyć realizację przedsięwzięć. 

• Deweloperzy oczekują, Ŝe miasta będą współuczestniczyć w kosztach rozbudowy 
niezbędnej infrastruktury technicznej (np. drogi, kanalizacja) w celu umoŜliwienia 
realizacji inwestycji bez przenoszenia takich kosztów na deweloperów. 

Wśród potencjalnych uczestników projektów JESSICA znajdują się takŜe deweloperzy 
powiązani z instytucjami finansowymi np. ING Real Estate i Pirelli Pekao Real Estate. 

Działalność tych spółek obejmuje doradztwo, organizowanie i realizację inwestycji 
nieruchomościowych, zarządzanie nieruchomościami, w tym przede wszystkim: 

• Opracowywanie i selekcja projektów inwestycyjnych. 

• Organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac projektowych i budowlanych w tym 
sprawowanie funkcji inwestora zastępczego. 

• Organizowanie finansowania inwestycji. 

• Doradztwo finansowo-prawne przy realizacji inwestycji. 

• Promowanie inwestycji w trakcji ich trwania, poszukiwanie najemców. 

3.1.1.8 Grupa 8 – inne zainteresowane podmioty 

Do tej grupy zaliczyć moŜna duŜe krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa o skali 
działania istotnej dla danego regionu, posiadające moŜliwości finansowania projektów 
rozwojowych w miastach, oraz właścicieli prywatnych nieruchomości i przedsiębiorców. 

                                                           
19 Na podstawie www.trigranit.pl 
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DuŜe przedsiębiorstwa uczestniczą w rozwoju miasta i często zdarza się, Ŝe bardzo mocno 
identyfikują się z danym miastem lub regionem realizując takŜe społeczny wymiar swojej 
działalności. Zainteresowanie przedsiębiorstw prywatnych rozwojem mniejszych miast jest 
związane często z potrzebą zapewnienia atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pracy dla 
pracowników duŜych zakładów przemysłowych. Przykładem przedsiębiorstwa, które moŜe 
być silnym partnerem w regionach dla wsparcia inwestycji rewitalizacyjnych jest na przykład 
KGHM. 

KGHM S.A. (woj. Dolnośląskie) – Firma powstała w 1961 r. Obecnie KGHM to dziewiąty 
producent miedzi i trzeci srebra na świecie, jeden z największych polskich eksporterów oraz 
największy pracodawca na Dolnym Śląsku. KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia dzisiaj 
ponad 18 tys. pracowników. Podstawową sferą działalności firmy jest wydobycie i produkcja 
miedzi, metali szlachetnych i innych metali nieŜelaznych. Od momentu powstania KGHM 
Polska Miedź S.A. stała się liderem rozwoju gospodarczego Regionu. Spółka i firmy ściśle z 
nią związane odgrywają rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla duŜej 
części społeczeństwa Regionu (Legnica, Lubin, Głogów, Polkowice i inne). ZaangaŜowanie 
KGHM w sprawy Regionu oznacza troskę o utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, 
kreowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw pobudzających aktywność gospodarczą, 
sprzyjających tworzeniu nowych podmiotów i dywersyfikacji struktury gospodarczej. 
Ponadto partnerska współpraca z samorządami skutkuje wspólnie podejmowanymi 
inicjatywami i wzajemnym wsparciem20. 

Nie we wszystkich miastach moŜna zidentyfikować przedsiębiorstwa na tyle duŜe, aby 
mogły być istotnie zainteresowane rewitalizacją obszarów miejskich. W przypadku miast 
większych, takich jak np. Kraków, funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, których działalność 
rozpatrywana indywidualnie nie ma silnego związku z rozwojem całego miasta. 

W przypadku mniejszych miejscowości właściciele prywatnych posesji (np. kamienic), 
wspólnoty mieszkaniowe oraz lokalni przedsiębiorcy są istotnym partnerem przy realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przykładowe inwestycje, to renowacja zabytkowych 
pasaŜy lub domów handlowych, odtworzenie zabytkowych fasad budynków lub gruntowna 
renowacja takich budynków i stworzenie w nich hoteli, powierzchni biurowych, 
apartamentów. Projekty takie mogą jednak wykraczać poza moŜliwości udziału JESSICA 
we wstępnym etapie funkcjonowania, gdyŜ ograniczenia wynikające z RPO mogą 
uniemoŜliwiać istotny udział JESSICA w takich inwestycjach. 

3.1.1.9 Grupa 9 – niefinansowe instytucje wspierające procesy rewitalizacji i 

rozwoju miast 

Rozwój miast jest istotnym obszarem dla zainteresowania nie tylko administracji publicznej, 
ale takŜe instytucji naukowych i działających społecznie. Przykładami takich instytucji są: 

a) Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji – powstało w roku 1998 jako miejsce integracji 
środowisk związanych z rewitalizacją, dyskusji istotnych zagadnień, wymiany 
doświadczeń i poglądów. Forum ułatwia poznanie programów rewitalizacji, jest 
rzecznikiem i promotorem działań na rzecz rozwoju metod i systemów finansowania 
rewitalizacji zabudowy, programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Pomaga 
przygotować i zrealizować wieloletnie, zaawansowane merytorycznie programy 
rewitalizacji, wykorzystując wszystkie załoŜenia i moŜliwości programowe. 

b) Instytut Rozwoju Miast (Kraków) – powstał na bazie Krakowskiego Oddziału Instytutu 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej, 
dzięki czemu posiada bogate tradycje oraz osiągnięcia w badaniach naukowych i ich 
zastosowaniach praktycznych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, kształtowania i 
ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki 
nieruchomościami. 

                                                           
20 Na podstawie www.kghm.pl 
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Instytucje tego typu pełnia istotną rolę w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń z realizacji 
projektów rewitalizacyjnych miejskich w Polsce i zagranicą. Dla działalności funduszy w 
ramach inicjatywy JESSICA instytucje te mogą być dobrym źródłem informacji o warunkach 
rynkowych i siłą wsparcia przy promowaniu zmian legislacyjnych. Jest mało 
prawdopodobne, aby instytucje takie mogły uczestniczyć w zarządzaniu HF lub UDF. 

3.1.2 Konkluzje z analizy potencjalnych uczestników inicjatywy JESSICA 

Analiza róŜnych grup podmiotów współuczestniczących potencjalnie w realizacji projektów 
związanych z inicjatywą JESSICA prowadzi do następujących wniosków: 

• Instytucje finansowe preferują zaangaŜowanie finansowe na poziomie indywidualnych 
projektów. Z powodu dość trudnego do zdefiniowania charakteru UDF, na obecnym 
etapie naleŜy zakładać, Ŝe zdecydowana większość instytucji będzie preferowała 
zaangaŜowanie tylko na poziomie indywidualnych projektów. Takie podejście 
dodatkowo spowoduje, Ŝe zainteresowanie będzie istotnie zaleŜeć od wielkości 
projektu. 

• Aktywne obecnie na rynku fundusze poŜyczkowe i gwarancyjne mają bardzo ściśle 
zdefiniowane typy projektów i potencjalnych poŜyczkobiorców (np. fundusze 
zarządzane przez BGK). Fundusze te dzięki korzystnym warunkom finansowania oraz 
doświadczeniu branŜowemu są dość atrakcyjne dla potencjalnych poŜyczkobiorców w 
porównaniu z typowo komercyjnymi źródłami finansowania. 

• Zakres zainteresowania JESSICA będzie się najprawdopodobniej pokrywać w 
niektórych obszarach z działalnością innych funduszy na rynku. Nie wydaje się to 
jednak problematyczne, nawet w przypadku jeśli istniejące fundusze są zdolne 
zaoferować korzystniejsze warunki finansowania. JESSICA moŜe pozostać 
dodatkowym źródłem finansowania oraz finansować projekty, które z jakichkolwiek 
przyczyn nie mają moŜliwości uzyskania wsparcia innych funduszy. 

• Ze względu na specjalizację istniejących funduszy spektrum projektów moŜliwych do 
sfinansowania przez kaŜdy z nich jest wąskie, co nie musi występować w JESSICA. 
Jedynym ograniczeniem JESSICA jest fakt zgodności ze Zintegrowaną Strategią 
Rozwoju Obszarów Miejskich. 

• Fundusze JESSICA mogą potencjalnie być ciekawą alternatywą dla poŜyczkobiorców, 
jeśli warunki finansowania będą atrakcyjniejsze niŜ w innych funduszach. 
Konkurencyjność JESSICA będzie w duŜej mierze zaleŜeć od oczekiwań udziałowców 
HF/UDF odnośnie terminów i wysokości zysków z inwestycji. W przypadku duŜego 
udziału funduszy publicznych w finansowani HF/UDF, warunki finansowania przez 
JESSICA mogą być bardzo atrakcyjne w porównaniu ze źródłami typowo 
komercyjnymi, a takŜe z innymi funduszami celowymi. 

• Głównymi podmiotami, które będą mogły się zaangaŜować w inicjatywę JESSICA w 
charakterze podmiotu zarządzającego funduszem są banki i instytucje profesjonalnie 
zarządzające funduszami. Udział agencji rozwoju regionalnego lub innych organizacji 
powołanych przez organy administracji publicznej w zarządzaniu UDF wymagałby 
zmian statutowych tych organizacji. 

• W celu zintegrowania działań poszczególnych grup i podmiotów w celu osiągnięcia 
rezultatów zakładanych w ramach JESSICA moŜna wskazać następujące działania: 

a) organizacja wiedzy o inicjatywie JESSICA skupionej w HF zarządzanych przez 
EBI. HF staną się punktem centralnym organizacji inicjatywy JESSICA w 
najbliŜszych 2-3 latach. 

b) organizacja formalnego forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
urzędami marszałkowskimi na temat postępów przygotowań do uruchomienia 
funduszy UDF (powołanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju funduszy rozwoju 
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obszarów miejskich, stworzenie strony internetowej, organizacja spotkań grup 
roboczych), które dotychczas organizuje EBI. 

c) organizacja seminariów z udziałem przedstawicieli miast oraz potencjalnych 
innych uczestników inicjatywy JESSICA, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, 
deweloperzy. 
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3.2 Zadanie 3.2 MoŜliwości wsparcia JESSICA przez sektor prywatny 

Zadanie 3.2 Opis zdolności i gotowości sektora prywatnego do wspierania rewitalizacji 
obszarów miejskich w Regionach z wykorzystaniem JESSICA, oraz 
oszacowanie wielkości kapitału moŜliwego do zgromadzenia na ten cel. 

PoniŜej zostały zaprezentowane zebranie informacje na temat warunków brzegowych 
instytucji z sektora prywatnego w zakresie finansowania projektów w ramach inicjatywy 
JESSICA. Analiza została przeprowadzona dla instytucji z Grupy 1, 5, 6, 7 i 8 według 
definicji grup przedstawionych w punkcie 3.1.1. 

• Inwestorzy prywatni (deweloperzy) posiadają zdolności organizacyjne i często 
finansowe do uczestnictwa w projektach. PrzewaŜnie realizują inwestycje według 
własnego pomysłu i oczekują wsparcia miast w zakresie dostępu do nieruchomości, 
sprawnego wydawania pozwoleń administracyjnych, realizacji projektów rozbudowy 
infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej towarzyszących realizowanej inwestycji. 
Ograniczenia prawne uniemoŜliwiają często inwestorom prywatnym realizacji pewnego 
charakteru inwestycji o publicznym charakterze lub ich wykonanie przez inwestora nie 
ma szans na przynajmniej częściowe refinansowanie przez sektor publiczny. 
Realizacja takich elementów projektu przez inwestorów prywatnych lub finansowanie 
przez nich takich działań istotnie obniŜa rentowność inwestycji i w wielu przypadkach 
jest powodem zaniechania realizacji ciekawych projektów. 

• Deweloperzy preferują swobodę działania w zakresie organizacji inwestycji (tworzeniu 
spółki projektowej). Deweloperzy nie potrzebują tworzyć spółek wspólnie z miastem, 
ale liczą na współpracę z miastem przy realizacji inwestycji. 

• Od UDF deweloperzy oczekują wsparcia finansowego w zakresie, w którym nie mogą 
sfinansować inwestycji z własnych źródeł i kredytu bankowego ze względu na decyzje 
banków (przewaŜnie luka 5-15% wartości inwestycji). Finansowanie projektów 
mogłoby mieć formę finansowania typu mezzanine. Udział kapitałowy UDF w 
projektach jest mniej preferowany, ale nie jest wykluczony. 

• Banki nie są w stanie zadeklarować wielkości kapitału, który mogą przeznaczyć na 
finansowanie projektów. W przypadku banków wielkość zaangaŜowanych środków 
będzie wynikać z maksymalnego udziału banku w finansowaniu kosztów projektu. 
MoŜna przewidywać, Ŝe w typowych inwestycjach w nieruchomości i obiekty o 
komercyjnym charakterze moŜe to być poziom 50-70% wartości inwestycji. Minimalna 
wartość kredytów preferowana z punktu widzenia banków to 10-20 mln PLN. Banki 
wymagają jednak nadrzędności (pierwszeństwa spłaty) ich zadłuŜenia w stosunku do 
innych wierzycieli. 

• Banki najchętniej kredytować będą spółki specjalnego przeznaczenia, co upraszcza i 
usprawnia proces oceny ryzyka kredytowego oraz monitoring kredytowy. Szanse na 
kredytowanie UDF są niewielkie ze względu na trudności oceny ryzyka kredytowego 
(brak charakterystyki ryzyka kredytowego dla przyszłych projektów). 

• Indywidualni właściciele nieruchomości, którzy mogą brać udział w projektach 
rewitalizacyjnych (wcześniej wspomniani w rozdziale 3.1.1.8) stanowią silnie 
rozproszoną grupę partnerów dla projektów rewitalizacyjnych, natomiast są najbardziej 
zainteresowani efektami takich projektów, gdyŜ przyczyniają się one przewaŜnie do 
zwiększania wartości ich nieruchomości. Ograniczeniem moŜe być zdolność 
prywatnych właścicieli nieruchomości do sfinansowania renowacji całych budynków. 
W przypadku udostępniania przez inwestorów posiadanych nieruchomości lub 
sprzedaŜy działek na cele realizacji projektu gotowość do uczestnictwa w projekcie 
będzie w kaŜdym przypadku zaleŜeć od indywidualnej sytuacji takich osób. Trudno 
zatem oszacować w jakiej proporcji do wkładu JESSICA i skali projektu, indywidualni 
właściciele mogliby wspomagać takie projekty. W przypadku niektórych miast takie 
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projekty mobilizują ok. 20-30% dodatkowych inwestycji realizowanych poza nakładami 
publicznymi projektu. 

Wstępne określenie kapitału moŜliwego do zebrania lub zainwestowania na poziomie 
projektów jest zadaniem trudnym, poniewaŜ nawet w trakcie indywidualnych wywiadów 
trudno uzyskać deklaracje potencjalnych uczestników co do wielkości ich przyszłego 
zaangaŜowania. PoniŜej przeprowadzona została dyskusja moŜliwości pozyskania kapitału 
na poziomie HF/UDF oraz na poziomie indywidualnego projektu. 

Potencjalna wielko ść kapitału funduszy HF/UDF 

W przypadku kapitału funduszu HF/UDF funkcjonującego jako wydzielona pula środków w 
ramach instytucji finansowej, wielkość środków będzie głównie zdeterminowana wielkością 
środków w ramach RPO i ewentualnymi wpłatami Ministerstwa Finansów lub samorządów 
regionalnych. Takie wpłaty mogłyby zwiększyć wartość środków dostępnych w ramach RPO 
o dodatkowe 25-50%. Będzie to zatem nadal niewiele w stosunku do potrzeb 
rewitalizacyjnych miast. Kluczowym ograniczeniem w budowaniu kapitału funduszy 
JESSICA będzie ich „unijny” i publiczny charakter. 

Zwiększanie kapitału przez wpłaty podmiotów prywatnych lub kredyty niesie za sobą zbyt 
wiele komplikacji utrudniających praktycznie zwiększanie wartości funduszu przez 
prywatnych udziałowców. Udział prywatnych instytucji w HF/UDF niesie ze sobą m.in. takie 
konsekwencje, jak: 

a) Problemy dotyczące pomocy publicznej związane m.in. z łączeniem funduszy 
publicznych z prywatnymi w celu osiągnięcia zysku. 

b) Zwiększenie komplikacji procedur decyzyjnych w przypadku dodatkowych 
wymogów narzucanych przez udziałowców lub podmioty kredytujące dotyczących 
przeznaczenia środków, wielkości projektów i procedur oceny ryzyka 
inwestycyjnego (szczególnie istotne w przypadku banków). 

c) Potencjalne konflikty interesów w przypadku udziału banku w JESSICA w roli 
zarządcy lub udziałowca UDF i jednocześnie instytucji udzielającej finansowanie 
na poziomie projektów. 

d) Zwiększona ekspozycja UDF na problemy ryzyka kredytowego i politykę 
inwestycyjną banku w przypadku udziału banku w JESSICA w roli finansującego 
UDF. 

Podsumowując, wielkość funduszy HF/UDF moŜe być praktycznie zwiększana tylko 
poprzez wpłaty sektora publicznego. Wpłaty te mogą być znaczne, ale wstępna ocena 
wskazuje, Ŝe trudno będzie zwiększyć pulę dostępnych środków o więcej niŜ 50% środków 
przekazanych w ramach RPO. 

Potencjalna wielko ść kapitału mo Ŝliwa do zmobilizowania w celu realizacji projektów 

Kluczowymi parametrami, które wpłyną na wielkość kapitału zaangaŜowanego w inwestycje 
rewitalizacyjne do realizacji w ramach JESSICA, będzie: 

a) udział procentowy UDF w finansowaniu kosztów przedsięwzięć (im większy 
udział, tym mniej projektów będzie moŜna sfinansować), oraz 

b) powiązana z powyŜszym rentowność projektów (im wyŜsza, tym większe 
potencjalnie zainteresowanie inwestorów prywatnych i instytucji kredytowych i 
niŜsze zapotrzebowanie na finansowanie przez UDF). 

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w przypadku instrumentów dotacyjnych wielkość dotacji mieści się 
w przedziale od 50% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (ujętych w katalogu kosztów 
przewidzianych dla danego działania). Polityka HF/UDF będzie określać maksymalne 
pułapy zaangaŜowania finansowego w ramach projektu, co bezpośrednio przekłada się na 
niezbędną do pozyskania wartość środków z innych źródeł (środki publiczne i prywatne). 
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Takie badanie pozwoli wstępnie określić pulę pieniędzy dostępną na finansowanie planów 
rewitalizacyjnych w danym Regionie. 

W przypadku projektów atrakcyjnych dla inwestorów prywatnych, udział finansowania UDF 
będzie niewielki ok. 10% wartości inwestycji. Zakładając, Ŝe większość kosztów 
inwestycyjnych (poza udostępnieniem nieruchomości przez sektor publiczny) pokrywać 
będzie deweloper i komercyjne instytucje finansowe, wówczas moŜliwe byłoby 
zrealizowanie projektów o wartości 10-krotnie większej niŜ wartość środków zgromadzonych 
przez UDF. 

Wiele projektów najprawdopodobniej nie będzie jednak na tyle atrakcyjnych finansowo, aby 
moŜliwy był tylko kilku lub kilkunasto-procentowy udział funduszu UDF w finansowaniu. W 
przypadku inwestycji o znacznym udziale finansowania publicznego niezbędny będzie 
zarówno udział sektora publicznego (miast) w finansowaniu nakładów inwestycyjnych, jak 
teŜ znacznie większy udział UDF w finansowaniu części komercyjnej projektu. Przy 
załoŜeniu, Ŝe udział UDF ograniczałby się do finansowania 50% nakładów projektu, moŜliwa 
byłaby realizacja projektów o wartości dwukrotnie większej niŜ wartość środków w 
funduszach UDF. Wówczas oddziaływanie funduszy JESSICA nie byłoby wiele silniejsze niŜ 
w tradycyjnym systemie dotacyjnym. 

PowyŜsze rozwaŜania prowadzą do oszacowania dość szerokiego przedziału łącznej 
wartości przyszłych projektów. Zgodnie z nimi wartość projektów mogłaby być od 2 do 10 
razy większa od wartości środków, którymi mogłyby dysponować UDF. Daje to jednak 
informację, Ŝe skala oddziaływania środków unijnych w ramach JESSICA będzie 
potencjalnie znacznie większa niŜ w tradycyjnym systemie dotacyjnym. 
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4 Zadanie 4: Uwarunkowania planistyczne i 

potencjalne projekty 

Celem Zadania 4 jest identyfikacja i ocena indywidualnych projektów, potencjalnych 
kandydatów do wsparcia przez JESSICA, objętych Zintegrowanym Planem 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miejskich i zgodnych z celami i zasadami MRPO i 
DRPO (tzn. biorących pod uwagę wszelkie ograniczenia i moŜliwości, łącznie z tymi, które 
wynikają z prawodawstwa unijnego) oraz opis innych programów inwestycyjnych 
rewitalizacji obszarów miejskich, które mogłyby uzupełnić działanie JESSICA w Regionach. 

4.1 Zadanie 4.1 Uwarunkowania planistyczne w Regionach 

Zadanie 4.1 Ogólna ocena “otoczenia prawnego i planistycznego” w Regionach oraz 
istniejących procedur przygotowania i akceptacji Zintegrowanych Planów 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Analiza zdolności i 
umiejętności samorządów regionalnych i lokalnych do stosowania 
zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów miejskich. 

Na otoczenie prawne i planistyczne w zakresie instrumentu JESSICA składają się dwa 
zasadnicze zagadnienia: Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Miejskich oraz 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Miejskich 

W rozporządzeniach unijnych w kontekście instrumentu JESSICA mówi się o realizowaniu 
projektów wynikających ze Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Miejskich. 
Oznacza to, iŜ wszystkie projekty, które będą finansowane ze środków funduszu JESSICA 
muszą być zapisane w takiej strategii. Z drugiej strony w Ŝadnym dokumencie unijnym ani 
polskim nie określono definicji i wymagań odnośnie tego rodzaju dokumentów. Pewne 
wskazówki nasuwa Artykuł 8 Rozporządzenia (WE) 1080/2006, który opisuje cele oraz 
potencjalne działania, jakie powinny się w takich strategiach znaleźć. 

Rozporządzenie WE 1080/2006 

Art.8 

Oprócz działań wymienionych w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia, w przypadku działań 
obejmujących zrównowaŜony rozwój obszarów miejskich, o którym mowa w art. 37 ust. 4 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach EFRR moŜe wspierać 
rozwój wspólnych, zintegrowanych i zrównowaŜonych strategii mających na celu 
ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz 
społecznych w obszarach miejskich. 

Strategie te propagują zrównowaŜony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie 
jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, 
rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego 
zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a takŜe świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur demograficznych. 

Zgodnie z tym artykułem EFRR, m.in. za pośrednictwem funduszy JESSICA, moŜe 
wspierać projekty realizowane na obszarach o wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych. Z treści tego artykułu nie wynika jednak, 
iŜ plan tylko do takich obszarów powinien się ograniczać – moŜe obejmować większy 
obszar miasta.  

Więcej informacji o Zintegrowanych Strategiach Rozwoju Miasta zawiera Karta Lipska 
(Leipzig Charter on Sustainable European Cities), która została przyjęta na Nieformalnym 
Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich UE ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast 
24 maja 2007 r. Karta Lipska jest dokumentem zawierającym ramy oraz powszechne 
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zasady i strategie polityki rozwoju miast. Karta Lipska zawiera szereg zaleceń, które mają 
przyczynić się do rozwoju miast europejskich. Pierwsze zalecenie karty zostało 
sformułowane jako: „Wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki 
rozwoju miejskiego”. 

Według Karty: 

„Polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego oznacza dla nas jednoczesne i sprawiedliwe 
uwzględnianie obaw i interesów związanych z rozwojem miejskim. Polityka ta jest 
procesem, w ramach którego następuje koordynacja kluczowych obszarów polityki miejskiej 
z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Konieczne jest zaangaŜowanie 
podmiotów gospodarczych, zainteresowanych stron i ogólnie społeczeństwa. Polityka 
zintegrowanego rozwoju miejskiego jest kluczowym warunkiem wdraŜania strategii 
zrównowaŜonego rozwoju UE. Jej realizacja jest zadaniem o wymiarze europejskim, lecz 
musi ono takŜe uwzględniać warunki i potrzeby lokalne oraz zasadę pomocniczości. 

Pogodzenie interesów, ułatwione dzięki polityce zintegrowanego rozwoju miejskiego, 
stanowi realną podstawę do konsensusu pomiędzy państwem, regionami, miastami, 
obywatelami i podmiotami gospodarczymi. W wyniku połączenia wiedzy i środków 
finansowych ograniczone fundusze publiczne mogą być efektywniej wykorzystywane. 
Inwestycje publiczne i prywatne będą lepiej skoordynowane. Polityka zintegrowanego 
rozwoju miejskiego angaŜuje uczestników spoza administracji i umoŜliwia obywatelom 
odgrywanie aktywnej roli w kształtowaniu swojego bezpośredniego otoczenia. Środki te 
mogą jednocześnie pozwolić na większą pewność planowania i inwestycji.” 

Według Karty Lipskiej miasta, opracowując zintegrowane strategie rozwoju, powinny 
korzystać z narzędzi planowania, które powinny: 

• opisywać mocne i słabe strony miast i dzielnic w oparciu o analizę bieŜącej sytuacji, 

• określać spójne cele rozwoju dla obszaru miejskiego i tworzyć wizje dla miasta, 

• koordynować róŜne terytorialne, sektorowe i techniczne plany i strategie oraz 
zapewniać, Ŝe planowane inwestycje przyczynią się do promowania równomiernego 
rozwoju obszaru miejskiego, 

• koordynować i skupiać pod względem przestrzennym wykorzystanie funduszy przez 
uczestników sektora publicznego i prywatnego oraz 

• być koordynowane na poziomie lokalnym i miejskim oraz angaŜować obywateli i 
innych partnerów, którzy mogą wnieść znaczny wkład w kształtowanie przyszłej jakości 
kaŜdego obszaru w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i ekologicznym. 

Opisywane wymagania są trudne do spełnienia, zwłaszcza w przypadku duŜych miast. 
Zgodnie jednak z Rozporządzeniem (WE) 1080/2006, takie strategie moŜna przygotować 
dla obszarów o wysokiej koncentracji róŜnego rodzaju problemów (obszary zdegradowane). 

Obszar zdegradowany 

Zgodnie z Artykułem 8 Rozporządzenia (WE) 1080/2006 interwencja funduszy unijnych 
powinna ograniczać się do obszarów o wysokiej koncentracji problemów – obszarów 
problemowych. Przepisy prawa unijnego nie wskazują dokładnie, jakie kryteria musi 
spełniać obszar, aby moŜna go było uznać za obszar problemowy / zdegradowany. Pewną 
niespójność definicji wprowadza projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w 
sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. Wskazana tam definicja obszaru zdegradowanego, czyli takiego, na którym 
według tego rozporządzenia prowadzi się działania rewitalizacyjne, odwołuje się do 
kryteriów wymienionych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Mówi 
on o obszarach, na których prowadzone są operacje związane z mieszkalnictwem. Artykuł 
ten wymienia 10 kryteriów opisanych wskaźnikami statystycznymi, jak np. poziom ubóstwa i 
wykluczenia czy stopa długoterminowego bezrobocia. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 130 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

Z drugiej jednak strony Polska ustaliła z Komisją Europejską inne kryteria wyboru obszarów 
objętych interwencją w sektorze mieszkalnictwa. Kryteria te zawarto w dokumencie 
„Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 
mieszkalnictwa”. Biorąc pod uwagę specyfikę polskich uwarunkowań rozwojowych, w 
szczególności na obszarach zurbanizowanych, oraz moŜliwości dostępu do danych 
statystycznych obrazujących zmiany społeczno-ekonomiczne oraz stan infrastruktury 
mieszkaniowej, liczbę kryteriów ograniczono do następujących: 

• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

• wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

• porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, nie ma jednej definicji Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Obszarów Miejskich oraz jednej definicji obszaru zdegradowanego. Warto jednak 
zwrócić uwagę, iŜ Zintegrowana Strategia powinna spełniać następujące warunki: 

• być przygotowana dla obszaru miejskiego, 

• obszar wsparcia ze środków UE to obszar z wysoką koncentracją problemów, 

• uwzględniać trzy sfery: społeczną, gospodarczą oraz infrastrukturalną, 

• propagować zrównowaŜony rozwój, 

Do czasu przygotowania i przyjęcia rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej na 
projekty rewitalizacji, zawierającego m.in. definicje podstawowych pojęć, trudno będzie 
wprowadzić jedną spójną definicję obowiązującą we wszystkich Regionach. Aktualnie 
obowiązek przygotowywania wytycznych spoczywa na Instytucjach Zarządzających. 
Instytucje te są zobowiązane określić standardy dokumentów, których będą wymagać w 
trakcie oceny. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w Polsce z poprzedniego okresu programowania znane 
jest pojęcie Lokalny Program Rewitalizacji i to właśnie te dokumenty będą pełnić rolę 
Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Miejskich. Strategie te będą musiały być 
przygotowane w oparciu o odpowiednią metodykę i przy uŜyciu odpowiednich narzędzi. 

Aktualnie wytyczne dotyczące przygotowania Programów Rewitalizacji opracowały dwa z 
czterech Regionów zainteresowanych wdroŜeniem instrumentu JESSICA. 

W województwie małopolskim „Metodyka przygotowania i oceny Programu Rewitalizacji w 
ramach MRPO na lata 2007-2013” była znana od kilku miesięcy. Metodyka została 
przygotowana w oparciu o doświadczenia i propozycje Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 
oraz na podstawie doświadczeń z wdraŜania projektów rewitalizacyjnych w ramach ZPORR. 
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego od początku roku 2007 wśród potencjalnych 
beneficjentów prowadzili akcję informacyjną związaną z finansowaniem projektów 
rewitalizacyjnych. Dobre przygotowanie programów rewitalizacji jest bardzo istotne, 
poniewaŜ to Programy Rewitalizacji są oceniane w pierwszej kolejności. Dopiero w 
następnym kroku, po ocenie programów, beneficjenci mogą wskazać projekty wpisane do 
programu, które chcą dofinansować. Aktualnie w Małopolsce prowadzony jest nabór 
projektów. 

W województwie dolnośląskim przygotowano dokument pt. „Wytyczne dotyczące 
przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jako podstawy udzielania wsparcia z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013”. Dokument opublikowano juŜ w lutym 2008 roku. 

W obu przypadkach, gdzie wytyczne są juŜ gotowe, wynika to faktu, Ŝe w Regionach tych 
środki przeznaczone na rewitalizację zostaną wykorzystane w oparciu o mechanizm 
dotacyjny. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 131 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

Przygotowane wytyczne w zakresie przygotowania Programów Rewitalizacji bazują na 
podobnych załoŜeniach. Pierwsza część raportowa powinna charakteryzować obszar 
wsparcia i uzasadniać jego wybór. Kolejna część powinna przedstawiać cele rewitalizacji z 
wykazaniem spójności tych celów z innymi dokumentami planistycznymi. Ostatnia część to 
z reguły zestawienie działań (projektów) słuŜących osiągnięciu zakładanych celów. 

Metodyka ta jest bardzo podobna do metodyki przygotowywania Lokalnych Programów 
Rewitalizacji w ramach ZPORR. Oznacza to, iŜ schemat postępowania, metody określania 
obszarów problemowych, definiowanie celów a takŜe przygotowywanie projektów są juŜ 
dobrze znane urzędnikom. 

W celu uznania Programów Rewitalizacyjnych za Zintegrowane Strategie Rozwoju 
Obszarów Miejskich programy te powinny spełniać warunek zintegrowanego podejścia. 
Podejście to oznacza, iŜ z jednej strony program integruje róŜne miejskie strategie 
sektorowe w sferze gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej, ale równieŜ do procesu 
przygotowania włączone są wszystkie zainteresowane strony. 

Zintegrowane podejście w Polsce jest powszechne w programowaniu rozwoju wsi. 
WdraŜana od 2004 roku w Polsce inicjatywa LEADER+ bazowała na zintegrowanym 
podejściu w programowaniu rozwoju wsi. Lokalne Grupy Działania miały za zadanie 
przygotować Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupy te przygotowały 
187 ZSROW, które były gotowe do realizacji (ubiegały się o finansowanie ich działań). 

NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, iŜ aktualnie miasta zobowiązane są do przygotowywania 
róŜnego rodzaju planów i strategii. Do najbardziej powszechnych zaliczyć moŜna strategie 
rozwoju, programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, programy ochrony 
powietrza, zintegrowane plany rozwoju transportu publicznego, wieloletnie plany 
inwestycyjne, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i inne. Wiele z tych 
planów, a nawet pojedyncze studia wykonalności inwestycji, wykonywane są z 
uwzględnieniem konsultacji społecznych i sporządzane są dla nich analizy oddziaływania na 
środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze moŜna z całą pewnością stwierdzić, iŜ urzędnicy znają techniki 
i narzędzia przygotowywania planów strategicznych. Z rozmów przeprowadzonych z 
przedstawicielami tych Urzędów Marszałkowskich, które przygotowały wytyczne i 
recenzowały juŜ pierwsze plany wynika, Ŝe ich jakość jest wysoka. Zwłaszcza w duŜych 
miastach przykłada się duŜą rolę do procesów rewitalizacji i dlatego plany sporządzane są z 
duŜą starannością. Czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie Programu Rewitalizacji o 
dobrej jakości, to około 6 miesięcy. 

Bardzo waŜne jest równieŜ to, iŜ wspomniane plany stają się podstawowym dokumentem 
rozwoju miasta. W poprzednim okresie programowania zdarzało się, iŜ Lokalne Programy 
Rewitalizacji tworzone były tylko w celu aplikowania o fundusze ze ZPORR. Aktualnie 
Program Rewitalizacji często staje się jednym z podstawowych dokumentów operacyjnych 
miasta, a projekty z programu rewitalizacji wpisywane są do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego i zgodnie z harmonogramem realizowane. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Drugą kwestią w zakresie otoczenia planistycznego jest kwestia Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego. Plany te są podstawowym dokumentem planistycznym, 
który wskazuje na rodzaj i jakość zabudowy na terenie jego obowiązywania. 

Od 11 lipca 2003 r. zaczęła obowiązywać ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 2003, poz. 717). Nowa ustawa 
spowodowała, iŜ wszystkie poprzednie plany straciły waŜność i konieczne stało się 
przygotowanie nowych w oparciu o ww. ustawę. Niestety, proces przygotowywania nowych 
planów jest czasochłonny i kosztowny, co w konsekwencji powoduje, iŜ dla wielu obszarów, 
równieŜ w miastach, takie plany jeszcze nie zostały przygotowane. 
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Jest to szczególnie istotne dla inwestora, poniewaŜ przedłuŜa proces przygotowania 
inwestycji ze względu na konieczność uzyskania znacznie większej liczby decyzji oraz 
uzgodnień niŜ w sytuacji, kiedy teren objęty jest waŜnym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
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4.2 Zadanie 4.2 Przegląd wybranych miast 

Zadanie 4.2 Przegląd wybranych Zintegrowanych Planów ZrównowaŜonego Rozwoju 
Obszarów Miejskich, które mogą stanowić źródło projektów dla JESSICA. Ten 
szczegółowy przegląd powinien dotyczyć następujących miast: Dolnośląskie – 
Wrocław oraz inne wybrane miasta, w tym małe i średnie; Małopolskie – 
Kraków oraz inne wybrane miasta, w tym małe i średnie; 

Zgodnie z wcześniejszym podrozdziałem, rolę Zintegrowanych Strategii ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów Miejskich pełnić będą Lokalne Programy Rewitalizacji. ZałoŜenie to 
wynika przede wszystkim z faktu, iŜ to właśnie z Lokalnych Programów Rewitalizacji mają 
wynikać projekty finansowane ze środków RPO przeznaczonych na rewitalizację. 
Wprowadzenie dodatkowego dokumentu planistycznego byłoby niecelowe. Jednocześnie 
poprawnie przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji będzie posiadał cechy 
zintegrowanej strategii zrównowaŜonego rozwoju obszaru miejskiego i w tym względzie 
będzie wypełniał zapisy Artykułu 8 Rozporządzenia (WE) 1080/2006 mówiący o 
finansowaniu projektów, które są częścią tego rodzaju strategii. 

Mówiąc o Lokalnych Programach Rewitalizacji naleŜy rozpocząć od określenia definicji 
rewitalizacji oraz programu rewitalizacji. Obie definicje zostały zamieszczona w dokumencie 
„Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 
mieszkalnictwa”. Według tego dokumentu: 

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym 
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, 
inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego 
obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i 
stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne 

a Program Rewitalizacji to: 

opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze 
przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do 
wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego 
dalszego rozwoju. 

W projekcie „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych” definicje tych pojęć, choć 
zostały nieco inaczej sformułowane, sprowadzają się do tych samych załoŜeń. Co więcej, w 
projekcie tego rozporządzenia znajduje się zapis znacznie ograniczający obszar 
zdegradowany, a więc taki, na którym prowadzi się rewitalizację. Ustawodawca w treści 
rozporządzenia odwołuje się do obszarów spełniających kryteria wsparcia projektów z 
zakresu mieszkalnictwa, które zawęŜają obszar wsparcia, co nie jest korzystne z punktu 
widzenia mechanizmu JESSICA.  

Z obu definicji zamieszczonych w powyŜej przywołanych Wytycznych wynika, iŜ programy 
rewitalizacji będą programami zintegrowanymi inicjowanymi przez samorządy lokalne – w 
tym przypadku urzędy miast (sektor publiczny), przygotowywanymi w partnerstwie z 
sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami publicznymi. 
Bardzo istotne z punktu widzenia instrumentu JESSICA, a szczególnie harmonogramu jego 
wdraŜania, jest fakt, iŜ programy rewitalizacji muszą być uchwalone przez odpowiednie 
organy – Rady Miast. Szczegółowe wytyczne dotyczące programów rewitalizacji 
przygotowują Instytucje Zarządzające – Urzędy Marszałkowskie. Aktualnie wytyczne takie 
przygotowano dla dwóch Regionów zainteresowanych wdraŜaniem instrumentu JESSICA – 
na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.  

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ programy takie albo jeszcze nie powstały, albo zostały 
sporządzone bez uwzględnienia nowego instrumentu, aktualnie liczba zapisanych w tych 
programach projektów, które mogą być sfinansowane z instrumentu JESSICA, jest 
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ograniczona. Analizie poddane zostały tylko te programy / strategie, które według oceny 
doradcy spełniają kryteria ZSROM. W innych przypadkach proces przygotowania programu, 
a w konsekwencji równieŜ projektów, będzie musiał zostać powtórzony. Z drugiej strony 
Miasta, nawet bez aktualizacji strategii, posiadają wiedzę na temat potencjalnych projektów, 
które mogą być zrealizowane przy uŜyciu nowego instrumentu. Listę z krótkim opisem 
takich projektów zamieszczono w rozdziale 4.3. 

Województwo dolno śląskie 

W województwie dolnośląskim ostateczne wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji zostały zatwierdzone w grudniu 2008 roku. Jedyne miasto, które jest 
zainteresowane inicjatywą JESSICA, to Wrocław. NaleŜy zaznaczyć, iŜ nawet w tym 
przypadku nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, w jaki sposób będą wykorzystane środki 
RPO przeznaczone na rewitalizację Wrocławia. 

Cecha charakterystyczna Lokalnych Programów Rewitalizacji na Dolnym Śląsku to 
skoncentrowane podejście, które bazuje na załoŜeniu, iŜ obszar wsparcia powinien być tak 
wyznaczony, aby wsparcie na jednego mieszkańca było nie mniejsze niŜ kwota 1.100 PLN. 
Uwzględniając to załoŜenie, w przypadku środków alokowanych w ramach RPO na 
rewitalizację obszarów miejskich we Wrocławiu, obszar wsparcia powinien być 
zamieszkiwany przez 35 tys. ludzi. Władze Wrocławia wyznaczyły konkretny obszar, który 
spełnia ten oraz inne warunki określone w wytycznych.  

Aktualnie Miasto Wrocław nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji, który mógłby być 
podstawą wnioskowania o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach instrumentu 
dotacyjnego bądź z funduszu JESSICA. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ dla obu instrumentów 
treść tych planów będzie się znacznie róŜnić przede wszystkim pod względem rodzaju 
projektów przeznaczonych do finansowania ze środków RPO. JeŜeli będzie to instrument 
dotacyjny, projekty będą dotyczyły przede wszystkim odnowy wspólnych części kamienic, 
przestrzeni publicznych, infrastruktury publicznej – czyli projektów, które nie generują 
zwrotu. W przypadku funduszu JESSICA będą to musiały być projekty generujące zwrot 
finansowy. 

Obecnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia, przyjęty uchwałą Rady 
Miasta w grudniu 2005 roku, został przygotowany w celu aplikowania o środki ZPORR. 
Program ten nie spełnia warunków wyznaczonych przez IZ w DRPO (pod względem 
kryteriów wyboru obszarów wsparcia, rodzajów projektów). Miasto Wrocław do końca 
stycznia podejmie decyzję o sposobie wykorzystania środków z przydzielonej im alokacji i 
rozpocznie proces przygotowywania planu oraz projektów w zaleŜności od wybranej opcji. 

Województwo małopolskie 

W województwie małopolskim przegląd strategii naleŜy przeprowadzić z punktu widzenia 
działania polegającego na tworzeniu stref aktywności gospodarczej oraz projektów, które w 
działanie to się wpisują. W związku z faktem, iŜ środki na realizację tego działania nie będą 
pochodziły z priorytetu rewitalizacyjnego RPO, formalnie nie będzie potrzeby 
przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji by ubiegać się o finansowanie 
projektów z funduszu JESSICA. Z drugiej jednak strony projekty finansowane ze środków 
takiego funduszu muszą wynikać ze Zintegrowanej Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju 
Miasta. Potencjalni projektodawcy przygotowujący projekty z zakresu kompleksowego 
uzbrojenia terenu pod działalność gospodarczą będą więc zobligowani do przedstawienia 
dokumentu strategicznego, który będzie posiadał cechy zintegrowanej strategii rozwoju 
miasta. 

Dokumentami, które będą spełniały te warunki, z pewnością będą Lokalne Programy 
Rewitalizacji przygotowane w oparciu o metodykę opracowaną przez Instytucję 
Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym – Urząd Marszałkowski. 
NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ pomimo faktu, iŜ cele Działania 4.3 „Tworzenie i rozwój stref 
aktywności gospodarczej” oraz Działania 6.1 „Odnowa Miast” są zbieŜne, problemem moŜe 
okazać się kwestia wyznaczania obszarów wsparcia, które w przypadku rewitalizacji są 
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dosyć precyzyjnie opisane. Obszary realizacji inwestycji kompleksowego uzbrojenia terenu 
mogą, ale nie muszą pokrywać się z obszarami wsparcia działań rewitalizacyjnych. 

W przypadku Miasta Trzebinia Lokalny Program Rewitalizacji przygotowany zgodnie z ww. 
metodyką przewiduje, iŜ obszarem wsparcia jest teren całego miasta. Wśród zapisanych w 
LPR projektów, które mają słuŜyć rewitalizacji Trzebini, znajduje się pięć projektów 
związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Celem projektów, wpisanych jako 
zadania gospodarcze do programu rewitalizacji, jest udostępnienie nowych terenów 
inwestycyjnych. Z drugiej strony w przypadku innych miast potencjalne projekty z zakresu 
uzbrojenia terenu znajdują się poza obszarem wsparcia działań rewitalizacyjnych. Sytuacja 
taka dotyczy z reguły większych miast, gdzie obszar rewitalizacji został ograniczony np. do 
centrum miasta, jak to jest np. w Chrzanowie. Miasto to posiada kilka potencjalnych 
lokalizacji, które mogą skorzystać ze środków przeznaczonych na uzbrojenie działek pod 
działalność gospodarczą, ale znajdują się one poza obszarem centrum (obszarem wsparcia 
wyznaczonym w celu rewitalizacji). W takiej sytuacji w celu aplikowania o środki z funduszu 
JESSICA konieczne będzie powołanie się na inny dokument, w którym będzie zaplanowana 
realizacja przedmiotowego projektu. 

Sytuacja taka z pewnością nie ułatwia wdroŜenia nowego instrumentu, ale wskazuje, iŜ 
Instytucja Zarządzająca powinna poinformować potencjalnych beneficjentów, jakie warunki 
mają spełniać dokumenty strategiczne w celu uzyskania akceptacji IZ. MoŜna rozwaŜyć, czy 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przygotowane w 
celu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego spełnia warunki 
ZSROM. W tym przypadku pozostaje zawsze problem wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i prawdopodobnie kilka innych kwestii, które muszą zostać rozwiązane po 
ewentualnej decyzji IZ o wdraŜania instrumentu JESSICA. 

MoŜliwe jest takŜe takie rozwiązanie, iŜ o finansowanie z instrumentu JESSICA będą się 
mogły ubiegać tylko te miasta, które w swoich Lokalnych Programach Rewitalizacji określiły 
projekty, które jednocześnie spełniają kryteria Działania 4.3. 

W celu analizy Zintegrowanych Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miejskich 
dokonano przeglądu Lokalnych Programów Rewitalizacji Krakowa oraz Trzebini. W okresie 
przygotowania niniejszego studium Lokalny Program Rewitalizacji Chrzanowa nie był 
jeszcze gotowy. 

W przypadku dwóch Lokalnych Programów Rewitalizacji Krakowa przygotowanych w 
oparciu o metodykę IZ trudno wskazać projekty, które zbieŜne są z Działaniem 4.3 
„Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej”. W duŜej mierze wynika to z faktu, iŜ 
programy te zostały przygotowane dla obszarów centrum miasta dobrze wyposaŜonych w 
niezbędna infrastrukturę. Miasto Kraków posiada jednak szerszy dokument pod nazwą 
Miejski Plan Rewitalizacji, który został przygotowany dla obszaru całego miasta. W ramach 
tego programu przewidziano do realizacji projekty, które potencjalnie mogłyby wpisywać się 
w Działanie 4.3 Jest to np. projekt „Rewitalizacja terenów przemysłowych i 
poprzemysłowych w dzielnicy Grzegórzki”. Na terenie tym, aktualnie uŜytkowanym 
ekstensywnie, konieczna jest wymiana i uzupełnienie niezbędnej infrastruktury technicznej 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednocześnie, uwzględniając dłuŜszą perspektywę funkcjonowania instrumentu JESSICA, 
dla programów przygotowanych dla obszaru Starego Miasta w Krakowie oraz starej części 
dzielnicy Nowa Huta moŜna zidentyfikować projekty, które mogłyby być finansowane ze 
środków funduszy JESSICA. Są to np. projekty zagospodarowania placów targowych czy 
projekty mieszkaniowe zgłaszane przez wspólnoty mieszkaniowe. 

W przypadku Miasta Trzebinia, tak jak wcześniej wspomniano, w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji znajduje się 5 projektów, które z nazwy spełniają warunki Działania 4.3. 
PoniŜej przedstawiono ich listę. 
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Tabela 6. Lista projektów zawartych w LPR miasta Trz ebini zwi ązanych z 
Działaniem 4.3 

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realiza-
cji 

Oczekiwane rezultaty 
Koszt 
mln 
PLN 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące 
we wdraŜaniu 

1 

Zagospodarowanie 
terenu wchodzącego w 
skład Chrzanowsko – 
Trzebińskiego Parku 
Przemysłowego – 
etap II 

2009 – 
2012 

Powstanie nowych 
miejsc pracy 
Zwiększenie 
dostępności terenów 
dla przedsięwzięć 
gospodarczych 

20 

Agencja 
Rozwoju 
Małopolski 
Zachodniej 
S.A. 

2 

Rewitalizacja 
poprzemysłowych 
górnictwa rud cynku i 
ołowiu przy szybie 
„Włodzimierz” ZG 
„Trzebionka” S.A. 

2011 – 
2013 

Udostępnienie 
terenów dla nowych 
przedsięwzięć 
gospodarczych 
(22 ha) 

40 
ZG 
„Trzebionka” 
S.A. 

3 

Rewitalizacja 
poprzemysłowych 
terenów rud cynku i 
ołowiu w rejonie 
składowiska odpadów 
poflotacyjnych ZG 
„Trzebionka” S.A. 

2011 – 
2013 

Udostępnienie 
terenów (64 ha) dla 
celów gospodarczych 
z przeznaczeniem na 
przedsięwzięcia z 
zakresu rekreacji 

20 
ZG 
„Trzebionka” 
S.A. 

4 

Rewitalizacja 
poprzemysłowych 
terenów przy szybie 
„Andrzej” ZG 
„Trzebionka S.A. 

2011 – 
2012 

Udostępnienie 
terenów dla nowych 
przedsięwzięć 
gospodarczych (6 ha) 

2,2 
ZG 
„Trzebionka” 
S.A. 

5 
Zagospodarowanie 
terenu pod „Krakowską 
Strefę Ekonomiczną 

2009 – 
2013 

Zwiększenie 
dostępności terenu dla 
przedsięwzięć 
gospodarczych. 
Powstanie nowych 
miejsc pracy 

b.d. 

Krakowski 
Park 
Technologicz-
ny Kraków 
CzyŜyny 

 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 137 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

4.3 Zadanie 4.3 Potencjalne projekty dla JESSICA 

Zadanie 4.3 Identyfikacja i opis projektów wybranych na potrzeby JESSICA we 
wspomnianych powyŜej Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów 
Miejskich („pilotaŜowe projekty JESSICA”). Ten przegląd projektów 
pilotaŜowych powinien uwzględniać: tło projektu i jego uzasadnienie, w tym 
aspekty interesu publicznego, analizę finansową oczekiwanych wyników 
biznesowych (opis potencjalnej zdolności generowania przychodów), czas 
realizacji, gotowość do skorzystania z finansowania w formie funduszy 
JESSICA oraz inne kluczowe dla celów JESSICA informacje. Wymagane jest 
wskazanie ogólnych kryteriów, na podstawie, których Fundusze Rozwoju 
Obszarów Miejskich będą dokonywać wyboru projektów dla JESSICA. 

Zgodnie z wcześniejszym rozdziałem pomimo stosunkowo niewielkiej liczby aktualnych 
Lokalnych Programów Rewitalizacji w miastach jest wiele projektów, które mogą być 
finansowane przy uŜyciu nowego instrumentu. W duŜej mierze są to projekty, które były 
częścią programów rewitalizacyjnych przygotowanych do finansowanie z ZPORR. 

Projekty te były konstruowane przy uŜyciu trzech zasadniczych źródeł finansowania: 
dotacja, środki publiczne oraz środki prywatne (często pochodzące z kredytów 
komercyjnych). Nowy instrument oferuje więcej moŜliwości w tym zakresie. Wiadomo, iŜ ze 
względu na brak takiego instrumentu w przeszłości projekty potencjalnie kwalifikujące się do 
wsparcia z inicjatywy JESSICA nie były i ciągle nie są nigdzie zinwentaryzowane. W 
obecnej sytuacji, kiedy zaistnieje moŜliwość otrzymania preferencyjnego finansowania 
naleŜy spodziewać się, iŜ pojawią się nowe projekty, które takiego kapitału wymagają czy 
teŜ poszukują. 

Dotychczasowe źródła finansowania (dotacja lub inwestycje środków wyłącznie prywatnych) 
bardzo ograniczały moŜliwości rewitalizacji obszarów miejskich. JESSICA jest instrumentem 
znajdującym się pomiędzy tymi instrumentami i projektów, które takiego finansowania 
potrzebują, naleŜy szukać poprzez odpowiednią promocję i stymulować ich tworzenie. 
Zaletą JESSICA w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi powinna być 
elastyczność w dopasowaniu produktu inŜynierii finansowej do potrzeb projektu. 

4.3.1 Projekty w Regionach 

Jak wcześniej opisano w rozdziale 4.1, do końca 2008 roku miasta przewaŜnie nie 
posiadały opracowanych Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich posługując 
się Lokalnymi Planami Rewitalizacji opracowanymi na potrzeby aplikowania o środki z 
ZPORR. Miasta nie znając moŜliwości i nie znając decyzji odnośnie wykorzystania 
instrumentu JESSICA nie zdefiniowały jeszcze projektów, które z duŜym 
prawdopodobieństwem mogłyby skorzystać z instrumentu JESSICA. Dlatego potencjalne 
projekty do wsparcia przez JESSICA moŜna było na etapie przygotowania niniejszego 
studium zdefiniować tylko wstępnie. Ilość informacji o potencjalnych projektach jest na tyle 
ograniczona (wczesny etap koncepcji projektu), Ŝe trudno przeprowadzić wiarygodną 
analizę spełnienia kryteriów, którymi mógłby posługiwać się w przyszłości UDF. 

Kluczowym elementem oceny projektu pod kątem moŜliwości wsparcia przez JESSICA, 
była na obecnym etapie ocena moŜliwości generowania przychodów przez projekt. Jest to 
element konieczny, który pozwoli na zastosowanie zakładanych dla JESSICA instrumentów 
finansowych. 

PoniŜej zaprezentowano wybrane projekty, dla których ilość informacji, jak równieŜ ogólna 
charakterystyka projektu pozwalają sądzić, Ŝe jest to projekt, który moŜe być atrakcyjny dla 
wykorzystania JESSICA w celu jego realizacji. 
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4.3.1.1 Województwo małopolskie 

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku województwa małopolskiego potencjalne projekty 
dotyczą realizacji Działania 4.3 RPO pn. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. 

Niezabudowane działki poprzemysłowe na terenach był ej kopalni w ęgla kamiennego 
„Siersza” w Trzebini 

Niezabudowane działki poprzemysłowe na terenach byłej kopalni węgla kamiennego 
„Siersza” w Trzebini. Nieruchomość połoŜona jest w północno-wschodniej części miasta w 
bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi dojazdowej do centrum Trzebini i Chrzanowa. 
Parcele mają bardzo atrakcyjne połoŜenie – doskonały dostęp do autostrady A4. 
Powierzchnia wynosi 24,1 ha, właścicielem jest Skarb Państwa, a uŜytkownikiem 
wieczystym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Istnieje moŜliwość doprowadzenia 
instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, teletechnicznej. 
Teren moŜe być wykorzystany dla inwestycji przemysłowych. 

Potencjalnym źródłem przychodu projektu jest sprzedaŜ praw do gruntu lub udziałów w 
spółce celowej lub dzierŜawa przyszłemu inwestorowi, w wyniku, czego moŜliwe będzie 
odzyskanie poniesionych nakładów. Projekt jest aktualnie w fazie koncepcyjnej 

Teren pogórniczy po Zakładach Górniczych „Trzebionk a” S.A. 

Terytorialnie rewitalizacja terenów poprzemysłowych po działalności ZG „Trzebionka” S.A. 
realizowana będzie na trzech obszarach: teren szybu Andrzej – ok. 6 ha, teren szybu 
Włodzimierz – ok. 22 ha, teren składowiska odpadów poflotacyjnych. Kierunek rewitalizacji 
uzaleŜniony będzie od moŜliwości pozyskania inwestorów na zakup i zagospodarowanie 
terenów po zlikwidowanych obiektach. W przypadku wcześniejszego pozyskania 
inwestorów chętnych do wykorzystania kompletnych obiektów, obiekty te zostaną zbyte 
wraz z działkami, na których się znajdują i nie będą podlegały fizycznej likwidacji, natomiast 
zostaną adoptowane przez nowych właścicieli, stosownie do potrzeb prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej. 

Potencjalnym źródłem przychodu projektu jest sprzedaŜ praw do gruntu lub udziałów w 
spółce celowej lub dzierŜawa przyszłemu inwestorowi, w wyniku czego moŜliwe będzie 
odzyskanie poniesionych nakładów. Projekt jest aktualnie w fazie koncepcyjnej 

Inne projekty rewitalizacyjne planowane w Regionie 

Lista projektów potencjalnie wpisujących się do instrumentu JESSICA: 

• Zagospodarowanie terenu wchodzącego w skład Chrzanowsko – Trzebińskiego Parku 
Przemysłowego – etap II (Trzebinia, Chrzanów) 

• Zagospodarowanie terenu pod Krakowską Strefę Ekonomiczną (Trzebinia) 

• Strefa Gospodarcza Balina (Chrzanów) 

• Józefowa Góra (Chrzanów). 

4.3.1.2 Województwo dolnośląskie 

W przypadku województwa dolnośląskiego potencjalne projekty dotyczą tylko miasta 
Wrocław. 

Projekt Dworzec Nadodrza ński 

Tło projektu i uzasadnienie 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji budynku Dworca Kolejowego – Wrocław 
Nadodrze. Jest to waŜny węzeł komunikacyjny dla Wrocławia będący znakomitym miejscem 
przesiadkowym, dotyczy on bowiem transportu kolejowego (pociąg), miejskiego transportu 
szynkowego (tramwaj) oraz transportu samochodowo (samochody prywatne, autobusy). 
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Aktualnie budynek dworca jest bardzo zaniedbany i w niewielkim stopniu wykorzystywany 
(PKP uŜytkuje tylko parter z 4 kondygnacji dworca), choć przedstawia duŜą wartość 
historyczną. Miasto Wrocław rozwaŜa moŜliwość przejęcia budynku dworca, jego 
rewitalizację oraz wzbogacenie go o nowe funkcje (biura, mieszkania, przestrzeń 
handlowa). 

Budynek dworca znajduje się na terenie wyznaczonym jako tzw. obszar wsparcia, na 
którym prowadzone są juŜ prace rewitalizacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie Dworca 
znajduje się nowoczesna pętla tramwajowa sfinansowana ze środków UE. 

Obok dworca znajduje się równieŜ duŜy park, który będzie rewitalizowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Zakres projektu 

W ramach projektu przewiduje się całkowitą modernizację budynku dworca kolejowego oraz 
jego otoczenia – przystanku autobusowego. RozwaŜa się takŜe zbudowanie nowego 
budynku po zachodniej części dworca – aktualnie brak tam zabudowań. 

Finansowe aspekty wdroŜenia projektu (przychody, zwrot) 

Potencjalne źródła przychodów to sprzedaŜ bądź wynajem powierzchni biurowo – 
handlowej w budynku dworca i w jego otoczeniu. Potencjalnych najemców tych przestrzeni 
do lokalizacji swojej działalności właśnie w tym miejscu przekonać powinien duŜy ruch 
generowany przez pasaŜerów korzystających z tego węzła komunikacyjnego. NaleŜy 
zaznaczyć, iŜ Dworzec Nadodrzański to miejsce gdzie stykają się trzy rodzaje transportu: 
autobusowy i kolejowy ruch podmiejski a takŜe waŜna nowoczesna pętla tramwajowa oraz 
miejska komunikacja autobusowa. Dogodne połączenia z komunikacją miejską powodują, iŜ 
wiele osób mieszkających poza Wrocławiem jako punkt przesiadkowy wybiera właśnie 
Dworzec Nadodrzański. 

Stopień przygotowania projektu i harmonogram wdraŜania 

Projekt jest aktualnie w fazie koncepcyjnej. Właścicielem budynku dworca ciągle jest PKP 
natomiast miasto w świetle braku jakichkolwiek planów modernizacyjnych ze strony PKP 
planuje przejąć budynek dworca oraz jego otoczenia w zamian za umorzenie części 
zobowiązań podatkowych PKP w stosunku do miasta. Procedura taka była juŜ 
praktykowana przez Miasto Wrocław i wydaje się bardzo prawdopodobna. 

Potencjał do skorzystania z instrumentu JESSICA 

Na tym etapie moŜna stwierdzić, iŜ projekt posiada odpowiedni potencjał do sfinansowania 
go ze środków funduszu JESSICA. Projekt będzie generował zwrot w postaci czynszów 
najemnych oraz znajduje się na obszarze objętym planem rewitalizacji. Budynek jest 
obiektem historycznym i będzie modernizowany przy udziale konserwatora zabytków, co z 
reguły powoduje wzrost kosztów oraz wydłuŜenie procedur. W tej sytuacji JESSICA poprzez 
preferencyjne finansowanie moŜe zachęcić podmioty prywatne do tej inwestycji. 

Inne informacje (np. inicjatorzy projektu, partnerzy) 

Inicjatorem projektu jest Miasto Wrocław. W następnym etapie planuje wraz z partnerem 
prywatnym stworzyć spółkę celową, do której miasto wniesie aportem grunty i budynek 
dworca kolejowego a partner prywatny zajmie się budową i eksploatacją obiektu.  

Projekt jest ciągle w fazie koncepcyjnej. Miasto szuka potencjalnych partnerów do realizacji 
tego zadania. 

Projekt parkingów podziemnych we Wrocławiu 

Tło projektu i uzasadnienie 

Celem budowy parkingów podziemnych jest zrekompensowanie niedoborów miejsc 
postojowych poprzez budowę duŜych parkingów wielopoziomowych zlokalizowanych na 
obrzeŜach starego miasta. W obszarze tym pomimo obowiązywania strefy płatnego 
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parkowania występuje ogromny deficyt miejsc parkingowych. Mieszkańcy oraz turyście 
staraj się zaparkować jak najbliŜej rynku starego miasta, przez co lokalne uliczki są 
kompletnie zablokowane. 

Władze Miasta, szczególnie w obrębie starego miasta, dąŜą do stopniowego ograniczania 
parkowania przyulicznego na rzecz powiększania przestrzeni dla ruchu pieszego, dzięki 
czemu zwiększy się atrakcyjność turystyczna centrum. 

Projekt parkingów podziemnych jest równieŜ bardzo istotny w związku z 
współorganizowaniem przez Wrocław mistrzostw Europy w piłce noŜnej EURO 2012. 

Zakres projektu 

Projekt obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych (obejmujących badania 
archeologiczne, przełoŜenie / przebudowę sieci oraz przebudowę układu komunikacyjnego), 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. Szacowany koszt inwestycji to 
około 95 mln PLN. 

W ramach tych prac planuje się wybudować trzy kondygnacyjny parking na co najmniej 400 
miejsc parkingowych. 

W okolicach ścisłego centrum Wrocławia planuje się wybudować system 3-4 
wielopoziomowych parkingów podziemnych. 

Finansowe aspekty wdroŜenia projektu (przychody, zwrot) 

Przychody z działalności będą osiągane poprzez pobieranie opłat parkingowych. Parkingi 
zlokalizowane będą w aktualnej strefie płatnego parkowania, co oznacza, iŜ dla 
potencjalnych kierowców będą przyzwyczajeni do tego rodzaju opłat. Dodatkowo w sytuacji, 
kiedy moŜliwość parkowania w uliczkach miejskich będzie sukcesywnie ograniczana będą 
zmuszeni parkować w tego rodzaju parkingach. 

Opłaty będzie pobierał operator infrastruktury. 

Stopień przygotowania projektu i harmonogram wdraŜania 

Prace nad projektem są juŜ bardzo zaawansowane. W listopadzie uniewaŜniono przetarg 
na budowę I etapu projektu – parking na placu Nowy Targ. Dla kolejnych lokalizacji 
przygotowywana jest niezbędna dokumentacja oraz zapisy w miejscowym palnie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Potencjał do skorzystania z instrumentu JESSICA 

Projekty parkingów podziemnych odpowiadają warunkom brzegowym instrumentu 
JESSICA. Projekty te generują zwrot – w tym przypadku z opłat parkingowych. Z drugiej 
jednak strony inwestycje dla podmiotów prywatnych są na tyle ryzykowne (prace 
archeologiczne, duŜe wymagania miasta w zakresie liczby miejsc parkingowych, długi okres 
zwrotu), iŜ w zwykłym przetargu nie znalazł się podmiot prywatny, który samodzielnie 
zrealizowałby to zadanie. Oznacza to, iŜ konieczne jest stworzenie systemu zachęt dla 
potencjalnych inwestorów w postaci preferencyjnego finansowania, gwarancji miasta, czy 
moŜe zbudowania z nim spółki celowej. 

Wszystkie wymienione wyŜej moŜliwości oferuje instrument JESSICA. 

Inne informacje (np. inicjatorzy projektu, partnerzy) 

Celem miasta jest wybudowanie miejsc parkingowych w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego. Miasto rozwaŜa zrealizowanie tego projektu w oparciu o ustawę prawo 
zamówień publicznych koncesja na roboty budowlane. Potencjalny Wykonawca uzyskałby 
prawo do eksploatacji obiektu przez 30 lub więcej lat. Oznacza to, iŜ cięŜar finansowania 
zostałby przeniesiony na podmiot prywatny. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 141 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

4.3.1.3 Konkluzje wynikające z identyfikacji projektów 

Projekty przygotowywane przez miasta są na bardzo wczesnym etapie przygotowań. Tylko 
dla nielicznych projektów jest gotowa lub jest przygotowywana dokumentacja projektowa. 
Niektóre z projektów mają juŜ zapewnioną zgodność z lokalnym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ale nadal nie zostały objęte zintegrowanymi planami rozwoju obszarów 
miejskich.  

Wymienione projekty są wynikiem prac studialnych zakończonych w grudniu 2008 roku. 
Wiele projektów jest na tyle dynamicznie kształtowanych, Ŝe ich atrakcyjność dla 
finansowania przez JESSICA moŜe się fundamentalnie zmienić. 

Miasta i przyszli uczestnicy projektów poznawszy załoŜenia instrumentu JESSICA mogą 
wykreować nowe bardzo atrakcyjne projekty w stosunkowo niedługim czasie. 

Warto zatem pozostawić moŜliwość tworzenia długiej listy projektów do czasu rozpoczęcia 
działalności przez UDF (ok. 2 lata) i przeprowadzeniu weryfikacji takiej listy po tym okresie. 
Do tego czasu urzędy marszałkowskie przy współpracy z EBI, jako zarządcą HF, mogą 
wspomagać proces kształtowania projektów, które miasta uwaŜają za projekty priorytetowe i 
dla przygotowania których mogą zaangaŜować najwięcej czasu i środków. 

W przypadku kompleksowych projektów naleŜy wspomnieć, Ŝe okres przygotowania 
projektów, tj. od momentu ustanowienia jego struktury i zakontraktowania uczestników (np. 
utworzenia spółki projektowej) do faktycznej realizacji projektu, to około dwa lata. Projekty 
powinny być więc przygotowywane moŜliwie jak najwcześniej, aby ich realizacja mogła 
skończyć się przed 2015 rokiem. 

4.3.2 Proponowane kryteria wyboru przyszłych projektów dla JESSICA 

Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach JESSICA moŜna umownie 
podzielić na trzy duŜe grupy: 

• Grupa A – kryteria wynikające z RPO; 

• Grupa B – kryteria dotyczące zgodności z zasadami zrównowaŜonego rozwoju; 

• Grupa C – kryteria finansowe. 

Wymienione grupy kryteriów są kolejno omówione poniŜej. 

Grupa A – Kryteria wynikaj ące z RPO 

Początkowe finansowanie mechanizmu JESSICA w polskich Regionach będzie pochodziło 
głównie (a moŜe wyłącznie) ze środków funduszy europejskich przyznanych na rewitalizację 
obszarów miejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Aktualnie środki w 
ramach programów operacyjnych mogą zostać przekazane na finansowanie przedsięwzięć, 
które spełniają kryteria określone w uszczegółowieniach tych programów operacyjnych. 
Z RPO zatem wynikają kryteria wyboru projektów do realizacji w początkowym okresie 
funkcjonowania JESSICA w Polsce. 

Regionalne Programy Operacyjne określają, jakie projekty kwalifikują się do wsparcia w 
ramach poszczególnych osi priorytetowych i działań. Określenie to dotyczy takich aspektów, 
jak: 

• rodzaj działań przewidzianych do wsparcia, 

• obszar, na którym projekt będzie realizowany (np. obszar miejski objęty lokalnym 
planem rewitalizacji), 

• typ podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. 

Po wstępnym stwierdzeniu na powyŜszej podstawie, Ŝe rozwaŜane przedsięwzięcie 
kwalifikuje się do wsparcia w ramach określonego działania programu operacyjnego, 
projekty, które podlegają wyborowi w trybie konkursowym (nie są umieszczone na liście 
indykatywnej), podlegają ocenie przy pomocy kryteriów określonych odrębnie dla kaŜdego 
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działania. Zestawienia kryteriów zawarte są w RPO oraz w uszczegółowieniach programów 
operacyjnych. Ocena ta moŜe uwzględniać np. następujące kryteria: 

• formalne, 

• techniczne (specyficzne dla kaŜdego rodzaju przedsięwzięcia), 

• finansowe, 

• ekonomiczno-społeczne, 

• strategiczne itp. 

W niektórych województwach schemat oceny i selekcji projektów rewitalizacyjnych 
przebiega dwuetapowo. W województwie małopolskim i dolnośląskim najpierw oceniane są 
lokalne programy rewitalizacji poszczególnych miast, a następnie przeprowadza się nabór 
wniosków na projekty zapisane w tych programach.  

Istotnym uwarunkowaniem funkcjonowania JESSICA, zwłaszcza w początkowym okresie, 
jest fakt, Ŝe projekty przeznaczone do finansowania ze środków programów operacyjnych 
będą musiały przyczynić się do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu, określonych w 
RPO i uszczegółowieniach odpowiednich programów operacyjnych. 

Dopóki HF/UDF nie będą dysponować środkami innymi niŜ z RPO, w celu wyboru projektów 
konieczne będzie stosowanie kryteriów zawartych w aktualnych uszczegółowieniach 
odpowiednich programów operacyjnych. Sytuacja stanie się bardziej złoŜona, kiedy w 
HF/UDF pojawią się inwestorzy preferujący inne kryteria wyboru projektów. 

Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, iŜ obowiązujące kryteria wyboru projektów w ramach RPO są 
przygotowane dla instrumentu dotacyjnego – nie uwzględniają specyfiki instrumentu 
JESSICA. Oznacza to, iŜ konieczna jest przynajmniej częściowa zmiana kryteriów wyboru 
projektów, ale z tego samego powodu takŜe wskaźników produktu i rezultatu dla działania 
rewitalizacja obszarów miejskich. Zmiana kryteriów wyboru projektów zapisanych w 
Uszczegółowieniu dokonywana jest na poziomie Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny. Zmiana wskaźników produktu i rezultatu, jeŜeli zostały one zapisane w samym 
programie operacyjnym (nie w uszczegółowieniu) moŜliwa jest po uzyskaniu zgody Komisji 
Europejskiej w trakcie indywidualnych negocjacji lub po procesie pierwszej ewaluacji 
programu (połowa okresu programowania). 

Grupa B – Kryteria dotycz ące zrównowa Ŝonego rozwoju 

NaleŜy zaznaczyć, iŜ juŜ w nazwie instrumentu JESSICA pojawia się pojęcie 
„zrównowaŜonego rozwoju”. Jest to pojęcie przez wiele osób i instytucji róŜnie 
interpretowane. W przypadku JESSICA konieczne będzie uwzględnienie kluczowych zasad 
„zrównowaŜonego rozwoju” przy określeniu kryteriów wyboru projektów w taki sposób, by 
nie spowodowało to zablokowania moŜliwości równoległej realizacji róŜnego rodzaju 
projektów rozwojowych. 

Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju opiera się na uznaniu związków pomiędzy zasobami 
ekonomicznymi, społecznymi, naturalnymi i systemami środowiskowymi. Systemy te 
funkcjonują we wzajemnym powiązaniu i wspólnie determinują jakość Ŝycia, warunki 
społeczno-ekonomiczne i wydajność. 

W nawiązaniu do powyŜszego, ocena projektu pod kątem zrównowaŜenia powinna 
uwzględniać potrzebę ochrony środowiska, równości społecznej, wydajności ekonomicznej 
oraz efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Kryteria oceny powinny zatem 
dotyczyć następujących wymiarów projektu: 

• społecznego, 

• ekonomicznego, 

• środowiskowego, 

• zasobów naturalnych. 
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W celu oceny i selekcji projektów pod kątem ich zrównowaŜenia moŜna wykorzystać któryś 
z dostępnych na rynku systemów, np. SPeAR™. 

SPeAR™ (Procedura Oceny ZrównowaŜenia Projektu) jest przykładem narzędzia, które 
skutecznie sprawdza się przy duŜych inwestycjach miejskich, umoŜliwiając włączenie 
aspektów zrównowaŜenia w kluczowych etapach procesu decyzyjnego. 

SPeAR™ umoŜliwia mierzenie i ilustrowanie zrównowaŜenia projektu na dowolnym etapie. 
Ocena pozwala na optymalizację kluczowych elementów zrównowaŜenia: środowiskowego, 
społecznego, ekonomicznego i wykorzystania zasobów naturalnych. Prosta, logiczna i 
przejrzysta metodologia w pełni nadaje się do zastosowania we wszystkich rodzajach 
projektów na wszystkich etapach ich wdraŜania: 

• sporządzania planu generalnego, planowania, etapu przygotowania inwestycji, 

• projektu koncepcyjnego, 

• projektowania technicznego, 

• budowy, 

• przekazania do uŜytkowania, 

• eksploatacji i konserwacji, 

• rozbiórki / demontaŜu. 

Dzięki SPeAR™ moŜna skutecznie porównywać opcje, wspierając tym samym 
podejmowanie strategicznych decyzji odnośnie przygotowywania i wdraŜania projektów. 
Ocena ta jest takŜe uŜyteczna do ogólnego przedstawiania wykonania projektu pod kątem 
jego zrównowaŜenia osobom z podmiotu realizującego projekt (kierownictwo wyŜszego 
szczebla, pracownicy etc.) oraz partnerom zewnętrznym (organy planowania, 
ubezpieczyciele, opinia publiczna etc.), pozostającym w zasięgu oddziaływania projektu. 

Grupa C – Kryteria finansowe  

Kryteria finansowe są w pewnej mierze uwzględniane w ramach poprzednich grup kryteriów 
– zwłaszcza odnośnie finansowej trwałości przedsięwzięć. Wraz ze wzrostem 
zaangaŜowania w finansowanie JESSICA innych źródeł niŜ RPO, w ocenie projektów pod 
kątem ich wyboru do realizacji będą nabierały znaczenia kryteria odnoszące się do 
poszczególnych form finansowania projektów: poŜyczek, gwarancji, wkładów kapitałowych i 
ewentualnie finansowania mezzanine. Do kryteriów tych naleŜy np.: 

• finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (z całego projektu i z zaangaŜowanego kapitału), 

• finansowa zdyskontowana wartość netto (całego projektu i zaangaŜowanego kapitału), 

• okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych, 

• czasowy rozkład przepływów finansowych, 

• dostępność i charakterystyka zabezpieczeń spłaty poŜyczek, 

• wskaźniki struktury finansowania standardowo stosowane w analizie kredytowej. 

Szczegółowe kryteria finansowe mogą być przedmiotem uzgodnień z podmiotem 
zarządzającym UDF (na etapie selekcji podmiotów kandydujących lub negocjacji z 
podmiotem wybranym). 

Na kryteria finansowe oceny projektu będą miały teŜ wpływ warunki programu pomocowego 
dotyczącego zgodności finansowania projektów z zasadami pomocy publicznej. 

PoniŜej omówiono w podrozdziałach specyficzne aspekty, które powinny zostać 
odzwierciedlone w przyszłych kryteriach wyboru projektów w poszczególnych Regionach. 
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4.3.2.1 Konkluzje dotyczące kryteriów wyboru projektów 

Ze względu na podstawową rolę RPO w finansowaniu mechanizmu JESSICA w 
początkowej fazie jego funkcjonowania w Polsce, kluczowym kryterium do uwzględnienia w 
ocenie i selekcji projektów jest zgodność z osiami priorytetowymi programów operacyjnych 
dla poszczególnych Regionów Polski. 

Zakres kryteriów do zastosowania przy wyborze projektów do realizacji przy pomocy 
JESSICA powinien zostać szczegółowo określony w umowie o finansowaniu, zawartej 
pomiędzy Instytucją Zarządzającą a funduszem powierniczym lub UDF. 

Obecnie większość projektów w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich, które zostały 
rozpoznane i przygotowane do finansowania ze środków unijnych w okresie budŜetowym 
2007-2013, jest gotowa do realizacji tylko w systemie dotacyjnym. Projekty o profilu 
odpowiadającym profilowi JESSICA w znacznej mierze nie zostały jeszcze określone – 
m.in. ze względu na brak rozstrzygnięć odnośnie tego instrumentu. Przeformułowanie 
projektów przewidzianych do realizacji przy pomocy dotacji w przypadkach, w których jest to 
moŜliwe, równieŜ wymagałoby dookreślenia sposobu funkcjonowania JESSICA. 

Istotną kwestią jest fakt, Ŝe uwarunkowania wynikające z aktualnych RPO (odnośnie 
wskaźników do osiągnięcia, kryteriów wyboru projektów oraz typów beneficjentów) zostały 
stworzone dla dotacyjnego systemu finansowania przedsięwzięć i w niektórych aspektach 
mogą powodować utrudnienia we wdraŜaniu JESSICA. Zmiana tych uwarunkowań jest 
moŜliwa, jednak będzie wymagała czasu. Wprowadzenie niezbędnych zmian moŜe, w 
korzystnych okolicznościach, opóźnić wdroŜenie JESSICA o kilka miesięcy. 

Mając na uwadze powyŜsze naleŜy zaznaczyć, Ŝe wąskie i restrykcyjne uszczegółowienie 
kryteriów na obecnym, wczesnym etapie wdraŜania JESSICA w Polsce, mogłoby 
spowodować wstrzymanie przygotowywania projektów do realizacji przy pomocy JESSICA. 
Aby nie zawęzić niepotrzebnie pola działania UDF w przyszłości, obecnie formułowane 
kryteria wyboru projektów powinny być, zatem na tyle liberalne, na ile tylko jest to moŜliwe 
wobec uwarunkowań wynikających z RPO. 
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4.4 Zadanie 4.4 JESSICA dla projektów z zakresu mieszkalnictwa 

Zadanie 4.4 Szczegółowy przegląd moŜliwości i ograniczeń oferowania wsparcia z 
funduszy UE poprzez instrument JESSICA dla projektów budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce ze względu na wagę tego sektora dla kraju, a takŜe 
na pewne szczególne warunki narzucone przez prawo UE. 

Potrzeba posiadania mieszkania naleŜy do podstawowych potrzeb człowieka, które mają 
bezpośredni wpływ na jakość Ŝycia. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest obecnie 
niezwykle istotny dla kraju, co wynika z wielu lat zapóźnień w budowie lokali mieszkalnych 
oferowanych zarówno na wolnym rynku, jak teŜ jako mieszkania komunalne i socjalne. Na 
podstawie danych z narodowego spisu powszechnego z 2002 roku wynika, iŜ ponad 
1,5 mln gospodarstw domowych nie posiada własnego mieszkania. NaleŜy równieŜ 
zauwaŜyć, iŜ ponad 23% lokali to lokale wybudowane przed 1944 rokiem. Komercyjny 
sektor rynku mieszkaniowego jest bardzo dynamiczny, rokrocznie zwiększa się jego podaŜ 
w zakresie jakościowym oraz ilościowym. Sektorem, który wymaga wsparcia, jest natomiast 
rynek mieszkań przeznaczonych dla osób o niskich dochodach i to on właśnie moŜe być 
adresatem nowego mechanizmu. 

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 
naleŜy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne (tzw. komunalne), 
socjalne, zamienne, a takŜe zaspokajać potrzeby mieszkaniowe rodzin, zwłaszcza o niskich 
dochodach. W celu realizacji tych zadań tworzony jest mieszkaniowy zasób gminy. 

W ramach mieszkaniowego zasobu tworzone są następujące kategorie lokali: 

• Lokale socjalne . Terminem tym w prawodawstwie polskim 21  określa się „lokal 
nadający się do zamieszkania ze względu na wyposaŜenie i stan techniczny, którego 
powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie 
moŜe być mniejsza niŜ 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 
– 10 m2”. Lokal socjalny moŜe mieć obniŜony standard i starać się o niego mogą 
osoby, które nie są w stanie nabyć lub wynająć mieszkania na wolnym rynku. 
Szczegółowe kryteria dotyczące osób uprawionych do korzystania z lokali socjalnych 
ustala Rada Gminy. Dodatkowo prawo do lokalu socjalnego nabywa się przez 
orzeczenie sądu (wyrok eksmisyjny), po którym gmina jest zobowiązana zapewnić 
lokal socjalny osobie eksmitowanej. Czynsz w lokalu socjalnym nie moŜe być wyŜszy 
niŜ połowa najniŜszego czynszu w lokalach komunalnych obowiązujący w danej 
gminie. 

• Lokale komunalne . Lokal, którego właścicielem jest gmina bądź jej jednostka 
organizacyjna. Lokale te słuŜą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
gminy. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania prawa do wynajęcia lokalu 
komunalnego stanowi Rada Gminy i z reguły podstawowym kryterium jest kryterium 
dochodowe. Wysokość czynszu ustala rada gminy w wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Rada ustala stawkę podstawową, 
która moŜe być obniŜana lub zwiększana w zaleŜności od parametrów budynku. 

W Polsce bardzo rozwinięta jest równieŜ instytucja Towarzystw Budownictwa Społecznego 
(TBS). Towarzystwa te powstały na mocy ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654). Podmioty 
te działają w oparciu o kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego administrowanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ZaangaŜowanie banku to maksymalnie 70% kosztów 
inwestycji. Pozostałe 30% to tzw. partycypacja – udział osób fizycznych w kosztach budowy 
mieszkań. Oprocentowanie kredytów z KFM jest preferencyjne, ustawowo nie moŜe być 
wyŜsze niŜ stopa redyskonta weksli w NBP. Aktualnie oprocentowanie kredytów 
udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego to 3,5% w skali roku i 1% prowizji za 
rozpatrzenie wniosku. 

                                                           
21 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
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Czynsz w lokalach TBS jest równieŜ ustawowo regulowany. Stawka czynszu za 1 m2 nie 
moŜe być wyŜsza niŜ 4% wartości odtworzeniowej22 lokalu w skali roku. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze naleŜy rozwaŜyć moŜliwość spłaty poŜyczek zaciągniętych na 
budownictwo mieszkaniowe. W tabeli poniŜej przedstawione zostały stawki czynszowe w 
trzech kategoriach lokali w wybranych miastach. 

Tabela 7. Porównanie stawek czynszowych w wybranych miastach Polski [PLN] 

Miasto 

w
ar

to
s
ć 

m
et

ra
  

od
tw

or
ze

ni
ow

eg
o 

m
ax

. c
zy

ns
z 

za
 m

2   
T

B
S

 

cz
yn

sz
 z

a 
m

2   
m

ie
sz

ka
ni

e 
ko

m
un

al
ne

 

cz
yn

sz
 z

a 
m

2  
m

ie
sz

ka
ni

e 
so

cj
al

ne
 

Warszawa 4 905 16,35 6 3 

Poznań 5 160 17,20 5,1 1 

Szczecin 3 346 11,15 6,97 3,49 

Kraków 3 647 12,16 1,08-1,47 1,00-5,76 

Chrzanów 3 084 10,28 2,83-9,17 1,99-7,33 

Wrocław 4 340 14,47 4,10 1,03 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami TBS wynika, iŜ kredyt uzyskany w KFM 
na budowę mieszkań oprocentowany na poziomie 3,5% moŜna spłacić przy stawce czynszu 
ustalonej na ustawowe 4% wartości odtworzeniowej. Fakt, Ŝe większość stawek w lokalach 
komunalnych jest niŜsza od stawki czynszu w TBS, definiuje warunki do udzielania 
poŜyczek z funduszu JESSICA na tego rodzaju przedsięwzięcia. Aby finansowanie dłuŜne 
mieszkaniowego budownictwa komunalnego było spłacalne, oprocentowanie kredytów 
musiałoby być zatem niŜsze niŜ dla TBS, a często równe 0%. 

Podobne uwarunkowania spłaty dotyczą remontów mieszkań. W tym przypadku naleŜy 
wziąć pod uwagę fakt, iŜ w ramach jednego budynku (wspólnoty mieszkaniowej) mogą 
znajdować się lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy, TBS i właścicieli 
prywatnych. W przypadku tych ostatnich zdarza się, iŜ są to osoby o bardzo niskich 
dochodach i często są przeciwne podnoszeniu czynszów lub składek na fundusz 
remontowy. We wspólnotach mieszkaniowych decyzja o podejmowaniu nowych inwestycji 
musi zapaść jednomyślnie, co bardzo utrudnia uzyskanie konsensusu i planowanie prac 
remontowych. 

Z drugiej strony naleŜy wziąć pod uwagę Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania 
działań dotyczących mieszkalnictwa. 

Z wyŜej wymienionych aktów prawnych wynika, iŜ w ramach środków zapisanych w 
Regionalnych Programach Operacyjnych budownictwo mieszkaniowe moŜe być wsparte 
jeśli spełnia następujące warunki: 

• Dotyczy remontów istniejących budynków bądź adaptacji budynków dla osób o 
szczególnych potrzebach (nie moŜna budować nowych budynków). 

• Wsparcie będzie obejmować remonty i modernizacje tylko części wspólnych 
istniejących budynków wielorodzinnych (dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i 
drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/ zewnętrzne, wejścia i elementy 
jego konstrukcji zewnętrznej, winda, instalacje techniczne oraz termomodernizacje). 

                                                           
22 Wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym 
województwa 
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• Inwestycje muszą być zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

• Obszar wsparcia inwestycji, na którym będą realizowane przedsięwzięcia z zakresu 
mieszkalnictwa, jest obwarowany ostrzejszymi warunkami niŜ obszar całego programu 
rewitalizacji. Kryteria określenia tego obszaru zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 
1828/2006 zaadoptowane na grunt polski to następujące wskaźniki społeczno-
ekonomiczne: 

o wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

o wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

o wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

o niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

o porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego 

Wartości referencyjne na poziomie regionalnym są zawarte w stosownych 
wytycznych. 

Podsumowując uwarunkowania sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz 
warunki otrzymania wsparcia na działania inwestycyjne w tym sektorze moŜna stwierdzić, iŜ 
uzyskanie wsparcia przez potencjalnych wnioskodawców będzie prawdopodobnie bardzo 
trudne. Z drugiej strony sektor ten przyzwyczajony jest do współpracy z instytucjami 
finansowymi przy realizacji większości swoich projektów z wykorzystaniem finansowania 
zwrotnego, co oznacza, iŜ stosunkowo łatwo będzie podmiotom działającym w tym sektorze 
przystosować się do warunków nowego instrumentu, jakim jest JESSICA. Doradca 
zidentyfikował kilka projektów w tym obszarze, które potencjalnie mogłyby być 
sfinansowane przy pomocy instrumentu JESSICA (więcej o tym w podrozdziale 4.3). 
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5 Zadanie 5: Plan działań wdroŜeniowych 

Celem Zadania 5 jest przedstawienie propozycji średnioterminowego planu działań dla 
JESSICA w Regionach na lata 2008-2010, który bierze pod uwagę wyniki działań opisanych 
powyŜej w Zadaniach 1-4, w tym opis pilotaŜowych funduszy i projektów JESSICA. 

5.1 Zadanie 5.1 Ocena funkcjonowania Funduszy Rozwoju Obszarów 

Miejskich 

Zadanie 5.1 Ocena moŜliwych działań potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów 
Miejskich wraz z odpowiednimi studiami przypadku (opartymi na analizie 
pilotaŜowych projektów JESSICA i wskazującymi instrumenty finansowe, 
którymi mogłyby posłuŜyć się Fundusze), a takŜe symulacje testujące 
skuteczność rekomendowanej strategii wdraŜania JESSICA. Ocena ta 
powinna równieŜ zawierać szacunek kosztów zarządzania i konsekwencji 
podatkowych. 

Działania potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich moŜna ocenić w 
następujących aspektach: 

• Oceny działalności funduszu moŜliwej do przeprowadzenia na obecnym etapie z 
uwzględnieniem kosztów zarządzania i konsekwencji podatkowych, 

• Oceny liczby i stopnia przygotowania potencjalnych projektów, jak równieŜ skali i 
sposobu zaangaŜowania UDF w te projekty. 

PowyŜsze dwa aspekty zostały przeanalizowane dla kaŜdego z Regionów przy 
następujących uwarunkowaniach: 

• Analiza działalności funduszy odnosi się do skali działalności funduszy w ramach 
środków z RPO i przy obecnie zidentyfikowanej skali i liczbie projektów, 

• Przeprowadzenie analizy identyfikującej, jakie produkty byłyby właściwe dla 
indywidualnych projektów, jest przedwczesne z powodu zbyt małej ilości informacji o 
potencjalnych projektach. W tym zakresie konieczne jest przyjęcie upraszczających 
załoŜeń. 
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5.1.1 Województwo małopolskie 

5.1.1.1 ZałoŜenia przyjęte dla funkcjonowania UDF 

Zakłada się, Ŝe fundusz UDF zostanie utworzony w województwie małopolskim zgodnie z 
rekomendowaną strukturą JESSICA opisaną w rozdziale 2.4. 

Dodatkowo załoŜono, Ŝe fundusz powierniczy będzie funkcjonować zgodnie z załoŜeniami 
przedstawionymi w rozdziale 1.3.2. 

W odniesieniu do funduszu UDF przyjęto dodatkowo załoŜenia zestawione w poniŜszej 
tabeli. 

Tabela 8. Zało Ŝenia dla funkcjonowania UDF w województwie małopols kim 

Parametr Warto ść 

Wielkość kapitału funduszu UDF: środki z RPO w wysokości 20 mln EUR  
(80 mln PLN) 

Podział środków funduszu Jeden fundusz zasilony środkami z 
Działania 4.3 w ramach MRPO 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej I kwartał 2011 

Średnia wartość zaangaŜowania funduszu 
w jeden projekt 

ok. 8 mln PLN 

 

Liczba projektów 5-15 

Całkowite koszty zarządzania UDF do 3% w skali roku pobierane jako ustalona 
opłata stała, z elementami zachęt i kar 

Produkty poŜyczki, gwarancje,  
wkłady kapitałowe do spółek 

Zgodnie ze schematem zamieszczonym w punkcie 2.4.1, środki na rewitalizację pochodzą 
ze środków alokowanych na Oś priorytetową nr 4 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 
Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Skala funduszu (początkowo 80 mln PLN) wskazuje na wartość kosztów zarządzania 
funduszem w granicach do 2,4 mln PLN rocznie (do 3% od wartości funduszu). W 
przypadku projektów polegających na wykupie i przygotowaniu terenu na inwestycje, 
aktywność ta nie powinna wiązać się bardzo skomplikowanymi projektami. Projekty powinny 
być w miarę jednorodne i będą przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
które przewaŜnie przygotowują dobrze tego typu projekty. Konieczne jest jednak posiadanie 
doświadczenia w tego typu inwestycjach kapitałowych. Oszacowana kwota powinna być 
wystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania funduszu i moŜe być zmniejszona w 
wyniku przetargu. 

Pozostałe załoŜenia dotyczące funkcjonowania UDF: 

• UDF będą funkcjonować jako wydzielony zasób środków powierzony przez HF w 
zarządzanie wybranej instytucji, 

• Gama produktów moŜe obejmować poŜyczki, gwarancje i wkłady kapitałowe. 
Dominującym produktem będą poŜyczki i wkłady kapitałowe dla gmin i podmiotów 
zarządzających parkami przemysłowymi, 

• W okresie pierwszych trzech lat działalności wszystkie środki funduszy UDF zostaną 
rozdysponowane. 
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• Środki UDF tymczasowo nierozdysponowane na finansowanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych będą utrzymywane na lokatach bankowych i będą generowały 
przychody odsetkowe (4% w skali roku). 

• Przeciętna stopa oprocentowania dla całego portfela poŜyczek udzielanych przez 
fundusze UDF będzie wynosiła 5% w skali roku. Zakres oczekiwanych stóp zwrotu 
powinien zostać określony w zaleŜności od oceny poziomu ryzyka projektu. W 
przypadku projektów o niskim ryzyku 5% w skali roku moŜe być poziomem mało 
atrakcyjnym dla poŜyczkobiorców. Poziom ten powinien teŜ być odpowiedni z punktu 
widzenia wysokości dozwolonej pomocy publicznej. 

• Okres spłaty poŜyczek będzie wynosił od 5 do 30 lat. 

• Przychody UDF z tytułu prowizji pobieranej przy udzieleniu poŜyczki mogą zostać 
ograniczone, aby uatrakcyjnić UDF jako źródło finansowania. Pobieranie prowizji jest 
jednak uzasadnione w celu pokrycia przynajmniej części bieŜących kosztów 
funkcjonowania funduszu. 

• Przychody odsetkowe wynikające z lokowania środków utrzymywanych tymczasowo 
na rachunkach UDF będą opodatkowane według stopy podatkowej 19% (podatek 
płatny u źródła) – jak w przypadku opodatkowania przychodów podmiotu prawnego z 
siedzibą i zarządem na terytorium Polski. 

• Przychody odsetkowe wynikające z poŜyczek udzielanych przez UDF na realizację 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą opodatkowane według stopy podatkowej 19%. 
Jedynie w przypadku utworzenia funduszu UDF w formie funduszu inwestycyjnego (na 
podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych) lub np. funduszu celowego, dochody 
takiego funduszu będą zwolnione z opodatkowania. W takiej sytuacji opodatkowaniu 
podlegałyby dochody podmiotów uczestniczących w funduszu inwestycyjnym z tytułu 
inwestycji w fundusz – podobnie jak w przypadku opodatkowania dochodów 
kapitałowych netto z inwestycji. Opodatkowanie ewentualnych zysków z tytułu 
inwestycji w fundusze UDF, osiągniętych przez podmioty przekazujące środki do 
funduszy, leŜało jednak poza zakresem sporządzonych projekcji. 

• Przychody kapitałowe pochodzące ze sprzedaŜy udziałów w spółkach będą 
realizowane po okresie około 3-5 lat od momentu utworzenia spółek (dokonania 
wkładu kapitałowego). Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji kapitałowych powinna 
być niŜsza niŜ typowe stopy zwrotu dla funduszy inwestycyjnych (powyŜej 20%) i 
powinna wynosić np. 10-20% rocznie. 

• Przychody z tytułu udzielania gwarancji będą oparte o ustaloną prowizję kwartalną lub 
półroczną od kwoty udzielanej gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji na 
początku działalności funduszu (brak historii inwestycyjnej) konieczne będzie 
utworzenie depozytu zapewniającego moŜliwość wypłaty roszczeń gwarancyjnych w 
pełnej wysokości udzielonych gwarancji, co będzie jednoznaczne z niedostępnością tej 
kwoty dla finansowania innych projektów. 

• Opodatkowanie zysków podmiotów zarządzających środkami przekazanymi do UDF 
(obejmujących przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, pomniejszone o 
koszty zarządzania) będzie podlegać ogólnej stawce podatkowej CIT. 

5.1.1.2 MoŜliwe działania funduszu UDF 

Zakłada się, Ŝe fundusz będzie instytucją finansującą, która nie tylko będzie odpowiadać na 
zapytania potencjalnych poŜyczkobiorców, ale będzie takŜe aktywnie uczestniczyć w 
rozmowach z projektodawcami na temat właściwego przygotowania projektów. 

Strategia działania funduszu, biznes plan oraz wszelkie procedury operacyjne zostaną 
opracowane przez UDF i uzgodnione z Instytucję Zarządzającą oraz HF przed 
rozpoczęciem działalności operacyjnej UDF. 
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Główne obszary działań funduszu, to: 

• Wsparcie konsultacyjne dla przyszłych poŜyczkobiorców na etapie przygotowania 
projektów (pomoc w przygotowaniu i strukturyzacji projektów). Obecnie ilość 
dostępnych informacji o projektach jest ograniczona, poniewaŜ większość projektów 
wymaga dopiero dokładnego zdefiniowania. W przypadku duŜego zapotrzebowania na 
dofinansowanie projektów w formie wkładów kapitałowych, istotne będzie posiadanie 
personelu (własnego lub kontraktowego) z doświadczeniem w inwestycjach 
kapitałowych, który będzie mógł aktywnie angaŜować się na etapie tworzenia spółek 
projektowych. Do czasu utworzenia UDF zadanie to powinno być wykonywane przez 
fundusz powierniczy lub Instytucję Zarządzającą. 

• Udzielanie wsparcia finansowego (poŜyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) na 
preferencyjnych warunkach, ale przy ustanawianiu dogodnych form zabezpieczeń 
(weksle, hipoteka). 

• BieŜące monitorowanie zaangaŜowania UDF w poszczególne projekty. 

• SprzedaŜ udziałów kapitałowych w podmiotach realizujących projekty do innego 
inwestora, jako forma wyjścia z inwestycji kapitałowych. 

• Restrukturyzacja zaangaŜowania w miarę potrzeb i windykacja niespłaconych 
zobowiązań. 

Z powodu ograniczonej ilości informacji o przyszłych projektach trudno określić, jaki będzie 
udział poŜyczek, gwarancji i wkładów kapitałowych. Inwestycje polegające na wkładach 
kapitałowych mogą generować wyŜszy zwrot, jednak nie zapewniają bieŜących wpływów do 
funduszu niezbędnych do pokrycia jego kosztów. Zaletą wkładów kapitałowych dla 
projektów jest brak obciąŜenia bieŜącymi kosztami finansowymi, jednak dla funduszu 
oznacza to poniesienie kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji bez 
otrzymywania bieŜących wpływów. W przypadku wyłącznego wykorzystania funduszu na 
wkłady kapitałowe niezbędne będzie zabezpieczenie części środków funduszu na poczet 
pokrycia przyszłych kosztów operacyjnych UDF. Zmniejszy to tym samym wielkość środków 
moŜliwych do przeznaczenia na dofinansowanie projektów. Wkłady kapitałowe nie powinny 
zatem być jedyną formą inwestycji. Fundusz powinien udzielać takŜe poŜyczek i gwarancji, 
które zapewnią uzyskiwanie stałych bieŜących wpływów do funduszu. 

MoŜna oczekiwać, Ŝe w przypadku małych projektów realizowanych w mniejszych 
miejscowościach podstawowym produktem będą poŜyczki na rzecz jednostek 
samorządowych lub podmiotów sektora publicznego. PoŜyczki takie byłyby wówczas 
praktycznie zaciągane przez miasta lub spółki miejskie z gwarancją spłaty udzieloną przez 
miasto. PoŜyczki takie mogą być nisko oprocentowane, gdyŜ ryzyko niewypłacalności 
poŜyczkobiorcy jest niskie. 

Trudno ocenić na ile instrument finansowy będzie uzaleŜniony od złoŜoności struktury 
projektowej. Projekty szybko realizowane i stosunkowo nieskomplikowane będą korzystały 
najprawdopodobniej z poŜyczek. Projekty o bardziej rozbudowanej strukturze właścicielskiej 
i większej skali prawdopodobnie będą wymagać wniesienia wkładów kapitałowych. 

Tabela 9. Zestawienie przykładowych działa ń funduszu UDF funkcjonuj ącego jako 
poŜyczkodawca 

Przed rozpocz ęciem 
działalno ści 
operacyjnej 

Opracowanie biznes planu (w tym budŜet operacyjny, struktura 
właścicielska, określenie podmiotów zapewniających 
finansowanie, docelowy segment projektów miejskich, sposób 
zapewnienia profesjonalizmu, kompetencji I niezaleŜności 
zarządu, zamierzenia odnośnie wykorzystania środków funduszy 
strukturalnych UE, strategia wyjścia z projektu, regulacje 
dotyczące zakończenia działalności funduszu) 
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Określenie strategii inwestycyjnej 

Określenie kryteriów analizy kredytowej 

Określenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi 

Rekrutacja odpowiednich pracowników 

Prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy załoŜycielskiej 
(Funding Agreement) z Instytucją Zarządzającą lub z Funduszem 
Powierniczym 

Ocena rynku 

Analiza kredytowa (ocena przedsięwzięcia, ocena projektu, 
ocena interesu publicznego) 

Operacje finansowe (zarządzanie płynnością, zarządzanie 
kwotami wpływającymi do funduszu) 

Zarządzanie i monitorowanie ryzyk (zarządzanie ryzykami 
projektu, monitorowanie i kontrola operacji, zarządzanie 
zobowiązaniami) 

Rachunkowość i raportowanie (księgowość, wycena aktywów, 
monitorowanie wyniku finansowego, przygotowywanie 
sprawozdań finansowych) 

Określanie parametrów poŜyczki 

Po rozpocz ęciu 
działalno ści 
operacyjnej 

Administrowanie (przygotowywanie posiedzeń zarządu, 
protokołów z posiedzeń, płatności i rozliczenia walutowe, 
prowadzenie archiwum) 

Źródło: materiały Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

 

5.1.1.3 Analiza przypadku – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po 

kopalni „Trzebionka” 

Dostępne informacje o projekcie aktywizacji gospodarczej terenów poprzemysłowych po 
szybach kopalni „Trzebionka” przedstawiono w rozdziale 4. Zebrane informacje wskazują na 
potrzebę następującego działania UDF: 

• wsparcie gminy Trzebinia, jako przyszłego poŜyczkobiorcy, na etapie tworzenia 
projektu 

• Najbardziej prawdopodobnym produktem UDF jest udzielenie poŜyczki gminie 
Trzebinia na wykup nieruchomości (grunty) od Spółki Restrukturyzacji Kopalń i 
przygotowanie terenu pod inwestycje (do przyszłej dzierŜawy, sprzedaŜy inwestorowi 
lub realizacji wspólnego przedsięwzięcia z inwestorem). 

• Alternatywnym działaniem jest wniesienie wkładu kapitałowego do spółki celowej 
zawiązanej z udziałem miasta mającej na celu przygotowanie terenu pod inwestycję w 
celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia z inwestorem. 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 153 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

5.1.2 Województwo dolnośląskie 

5.1.2.1 ZałoŜenia przyjęte dla funkcjonowania UDF 

Zakłada się, Ŝe fundusz UDF zostanie utworzony w województwie dolnośląskim zgodnie z 
rekomendowaną strukturą JESSICA opisaną w rozdziale 2.4. 

Dodatkowo załoŜono, Ŝe fundusz powierniczy będzie funkcjonować zgodnie z załoŜeniami 
przedstawionymi w rozdziale 1.3.2. 

W odniesieniu do funduszu UDF przyjęto dodatkowo załoŜenia zestawione w poniŜszej 
tabeli. 

Tabela 10. Zało Ŝenia dla funkcjonowania UDF w województwie dolno śląskim 

Parametr Warto ść 

Wielkość kapitału funduszu UDF środki z RPO w wysokości 10 mln EUR  
(40 mln PLN) 

Podział środków funduszu Jeden fundusz zasilony środkami  
z Działania 9 w ramach DRPO 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej I kwartał 2011 

Średnia wartość zaangaŜowania funduszu 
w jeden projekt 

ok. 10 mln PLN 

Liczba projektów 5-10 

Całkowite koszty zarządzania UDF do 3% w skali roku pobierane jako ustalona 
opłata stała, z elementami zachęt i kar 

Produkty poŜyczki, gwarancje,  
wkłady kapitałowe do spółek 

Zgodnie ze schematem zamieszczonym w punkcie 2.4.2, środki na rewitalizację pochodzą 
ze środków alokowanych na Działania 9 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” 
Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Skala funduszu (początkowo 40 mln PLN) wskazuje na wartość kosztów zarządzania 
funduszem w granicach do 1,2 mln PLN rocznie (do 3% od wartości funduszu). W 
przypadku projektów realizowanych w jednym mieście projektów nie powinno być więcej niŜ 
10 przy tak ograniczonych środkach funduszu. Koszty zarządzania nie powinny być więc 
bardzo wysokie, jednak 1,2 PLN rocznie moŜe być niewystarczające, Ŝeby instytucja 
finansowa zarządzająca tylko jednym UDF mogła pokryć koszty funkcjonowania. Korzystne 
zatem będzie działanie na rzecz zwiększania środków funduszu, aby osiągnąć wielkość 
powyŜej 100 mln PLN. Alternatywnym rozwiązaniem moŜe być porozumienie z innym 
województwem na zorganizowanie wspólnego przetargu na wybór podmiotu 
zarządzającego UDF jednocześnie w kilku województwach przynajmniej w pierwszych kilku 
latach. 

Pozostałe załoŜenia dotyczące funkcjonowania UDF: 

• UDF będą funkcjonować jako wydzielony zasób środków powierzony przez HF w 
zarządzanie wybranej instytucji, 

• Gama produktów moŜe obejmować poŜyczki, gwarancje i wkłady kapitałowe. 
Dominującym produktem będą poŜyczki i wkłady kapitałowe do spółek projektowych. 

• W okresie pierwszych trzech lat działalności wszystkie środki funduszy UDF zostaną 
rozdysponowane. 
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• Środki UDF tymczasowo nierozdysponowane na finansowanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych będą utrzymywane na lokatach bankowych i będą generowały 
przychody odsetkowe (4% w skali roku). 

• Przeciętna stopa oprocentowania dla całego portfela poŜyczek udzielanych przez 
fundusze UDF będzie wynosiła 5% w skali roku. Zakres oczekiwanych stóp zwrotu 
powinien zostać określony w zaleŜności od oceny poziomu ryzyka projektu. W 
przypadku projektów o niskim ryzyku 5% w skali roku moŜe być poziomem mało 
atrakcyjnym dla poŜyczkobiorców. Poziom ten powinien teŜ być odpowiedni z punktu 
widzenia wysokości dozwolonej pomocy publicznej. 

• Okres spłaty poŜyczek będzie wynosił od 5 do 30 lat. 

• Przychody UDF z tytułu prowizji pobieranej przy udzieleniu poŜyczki mogą zostać 
ograniczone, aby uatrakcyjnić UDF jako źródło finansowania. Pobieranie prowizji jest 
jednak uzasadnione w celu pokrycia przynajmniej części bieŜących kosztów 
funkcjonowania funduszu. 

• Przychody odsetkowe wynikające z lokowania środków utrzymywanych tymczasowo 
na rachunkach UDF będą opodatkowane według stopy podatkowej 19% (podatek 
płatny u źródła) – jak w przypadku opodatkowania przychodów podmiotu prawnego z 
siedzibą i zarządem na terytorium Polski. 

• Przychody odsetkowe wynikające z poŜyczek udzielanych przez UDF na realizację 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą opodatkowane według stopy podatkowej 19%. 
Jedynie w przypadku utworzenia funduszu UDF w formie funduszu inwestycyjnego (na 
podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych) lub np. funduszu celowego, dochody 
takiego funduszu będą zwolnione z opodatkowania. W takiej sytuacji opodatkowaniu 
podlegałyby dochody podmiotów uczestniczących w funduszu inwestycyjnym z tytułu 
inwestycji w fundusz – podobnie jak w przypadku opodatkowania dochodów 
kapitałowych netto z inwestycji. Opodatkowanie ewentualnych zysków z tytułu 
inwestycji w fundusze UDF, osiągniętych przez podmioty przekazujące środki do 
funduszy, leŜało jednak poza zakresem sporządzonych projekcji. 

• Przychody kapitałowe pochodzące ze sprzedaŜy udziałów w spółkach będą 
realizowane po okresie około 3-5 lat od momentu utworzenia spółek (dokonania 
wkładu kapitałowego). Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji kapitałowych powinna 
być niŜsza niŜ typowe stopy zwrotu dla funduszy inwestycyjnych (powyŜej 20%) i 
powinna wynosić np. 10-20% rocznie. 

• Przychody z tytułu udzielania gwarancji będą oparte o ustaloną prowizję kwartalną lub 
półroczną od kwoty udzielanej gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji na 
początku działalności funduszu (brak historii inwestycyjnej) konieczne będzie 
utworzenie depozytu zapewniającego moŜliwość wypłaty roszczeń gwarancyjnych w 
pełnej wysokości udzielonych gwarancji, co będzie jednoznaczne z niedostępnością tej 
kwoty dla finansowania innych projektów. 

• Opodatkowanie zysków podmiotów zarządzających środkami przekazanymi do UDF 
(obejmujących przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, pomniejszone o 
koszty zarządzania) będzie podlegać ogólnej stawce podatkowej CIT. 

5.1.2.2 MoŜliwe działania funduszu UDF 

Zakłada się, Ŝe fundusz będzie instytucją finansującą, która nie tylko będzie odpowiadać na 
zapytania potencjalnych poŜyczkobiorców, ale będzie takŜe aktywnie uczestniczyć w 
rozmowach z projektodawcami na temat właściwego przygotowania projektów. 

Strategia działania funduszu, biznes plan oraz wszelkie procedury operacyjne zostaną 
opracowane przez UDF i uzgodnione z Instytucję Zarządzającą oraz HF przed 
rozpoczęciem działalności operacyjnej UDF. 
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Główne obszary działań funduszu, to: 

• Wsparcie konsultacyjne dla przyszłych poŜyczkobiorców na etapie przygotowania 
projektów (pomoc w przygotowaniu i strukturyzacji projektów). Obecnie ilość 
dostępnych informacji o projektach jest ograniczona, poniewaŜ większość projektów 
wymaga dopiero dokładnego zdefiniowania. W przypadku duŜego zapotrzebowania na 
dofinansowanie projektów w formie wkładów kapitałowych, istotne będzie posiadanie 
personelu (własnego lub kontraktowego) z doświadczeniem w inwestycjach 
kapitałowych, który będzie mógł aktywnie angaŜować się na etapie tworzenia spółek 
projektowych. Do czasu utworzenia UDF zadanie to powinno być wykonywane przez 
fundusz powierniczy lub Instytucję Zarządzającą. 

• Udzielanie wsparcia finansowego (poŜyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) na 
preferencyjnych warunkach, ale przy ustanawianiu dogodnych form zabezpieczeń 
(weksle, hipoteka). 

• BieŜące monitorowanie zaangaŜowania UDF w poszczególne projekty. 

• SprzedaŜ udziałów kapitałowych w podmiotach realizujących projekty do innego 
inwestora, jako forma wyjścia z inwestycji kapitałowych. 

• Restrukturyzacja zaangaŜowania w miarę potrzeb i windykacja niespłaconych 
zobowiązań. 

Z powodu ograniczonej ilości informacji o przyszłych projektach trudno określić, jaki będzie 
udział poŜyczek, gwarancji i wkładów kapitałowych. Inwestycje polegające na wkładach 
kapitałowych mogą generować wyŜszy zwrot, jednak nie zapewniają bieŜących wpływów do 
funduszu niezbędnych do pokrycia jego kosztów. Zaletą wkładów kapitałowych dla 
projektów jest brak obciąŜenia bieŜącymi kosztami finansowymi, jednak dla funduszu 
oznacza to poniesienie kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji bez 
otrzymywania bieŜących wpływów. W przypadku wyłącznego wykorzystania funduszu na 
wkłady kapitałowe niezbędne będzie zabezpieczenie części środków funduszu na poczet 
pokrycia przyszłych kosztów operacyjnych UDF. Zmniejszy to tym samym wielkość środków 
moŜliwych do przeznaczenia na dofinansowanie projektów. Wkłady kapitałowe nie powinny 
zatem być jedyną formą inwestycji. Fundusz powinien udzielać takŜe poŜyczek i gwarancji, 
które zapewnią uzyskiwanie stałych bieŜących wpływów do funduszu. 

MoŜna oczekiwać, Ŝe w przypadku Wrocławia fundusz zostanie rozdysponowany na kilka 
duŜych projektów (średnio po 10 mln PLN). PoŜyczki byłyby zaciągane przez spółki 
powoływane do realizacji poszczególnych projektów. RównieŜ wkłady kapitałowe wnoszone 
byłyby głównie do spółek projektowych. 

Tabela 11. Zestawienie przykładowych działa ń funduszu UDF funkcjonuj ącego jako 
poŜyczkodawca 

Opracowanie biznes planu (w tym budŜet operacyjny, struktura 
właścicielska, określenie podmiotów zapewniających 
finansowanie, docelowy segment projektów miejskich, sposób 
zapewnienia profesjonalizmu, kompetencji I niezaleŜności 
zarządu, zamierzenia odnośnie wykorzystania środków funduszy 
strukturalnych UE, strategia wyjścia z projektu, regulacje 
dotyczące zakończenia działalności funduszu) 

Określenie strategii inwestycyjnej 

Określenie kryteriów analizy kredytowej 

Określenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi 

Rekrutacja odpowiednich pracowników 

Przed rozpocz ęciem 
działalno ści 
operacyjnej 

Prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy załoŜycielskiej 
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(Funding Agreement) z Instytucją Zarządzającą lub z Funduszem 
Powierniczym 

Ocena rynku 

Analiza kredytowa (ocena przedsięwzięcia, ocena projektu, 
ocena interesu publicznego) 

Operacje finansowe (zarządzanie płynnością, zarządzanie 
kwotami wpływającymi do funduszu) 

Zarządzanie i monitorowanie ryzyk (zarządzanie ryzykami 
projektu, monitorowanie i kontrola operacji, zarządzanie 
zobowiązaniami) 

Rachunkowość i raportowanie (księgowość, wycena aktywów, 
monitorowanie wyniku finansowego, przygotowywanie 
sprawozdań finansowych) 

Określanie parametrów poŜyczki 

Po rozpocz ęciu 
działalno ści 
operacyjnej 

Administrowanie (przygotowywanie posiedzeń zarządu, 
protokołów z posiedzeń, płatności i rozliczenia walutowe, 
prowadzenie archiwum) 

Źródło: materiały Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

 

5.1.2.3 Analiza przypadku – teren wokół dworca kolejowego Wrocław–Nadodrze 

Dostępne informacje o projekcie aktywizacji gospodarczej terenów wokół dworca 
kolejowego Wrocław-Nadodrze przedstawiono w rozdziale 4. Na obecnym etapie projekt 
pozostaje na etapie koncepcyjnym i nie opracowano Ŝadnego dokumentu wskazującego na 
zakres i wielkość nakładów inwestycyjnych. 

Zebrane informacje wskazują na potrzebę następującego działania UDF: 

• Wsparcie gminy Wrocław, jako przyszłego współudziałowca przedsięwzięcia, na etapie 
tworzenia projektu. 

• Najbardziej prawdopodobnym produktem UDF jest udzielenie poŜyczki spółce 
projektowej powołanej do realizacji projektu (do przyszłej dzierŜawy, sprzedaŜy 
inwestorowi lub realizacji wspólnego przedsięwzięcia z inwestorem). 

• Alternatywnym działaniem jest wniesienie wkładu kapitałowego do spółki celowej 
zawiązanej z udziałem miasta i mającej na celu przygotowanie terenu pod inwestycję 
w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia z inwestorem. 
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5.2 Zadanie 5.2 Rekomendacje do implementacji JESSICA w 

Regionach 

Zadanie 5.2 Rekomendacje dotyczące implementacji JESSICA w Regionach. Powinny one 
wskazywać konkretne instrumenty moŜliwe do zastosowania i zalecane 
działania, jak równieŜ zawierać wstępne wersje dokumentów, których 
naleŜałoby uŜyć, aby wesprzeć zastosowanie instrumentu JESSICA i 
zarządzanie nim a takŜe włączyć i zaimplementować JESSICA do istniejących 
procedur administracyjnych i przepisów prawa. Ponadto, wymagane będzie 
określenie ram czasowych dla wdroŜenia tej nowej struktury. 

W celu przedstawienia średnioterminowej strategii wdraŜania mechanizmu JESSICA 
przedstawiamy zestaw działań, które naleŜy wykonać w celu ustanowienia funduszy 
rozwoju obszarów miejskich i rozpoczęcie ich działalności operacyjnej. Ze względu na 
podobne strategie wdraŜania dla Regionów dolnośląskiego i małopolskiego, przedstawiony 
poniŜej zestaw działań jest wspólny dla obu tych województw. 

W pierwszej kolejności opisano kluczowe działania, które następnie wpisano do 
harmonogramu przedstawiając czas potrzebny na ich realizację oraz sekwencję i zaleŜności 
pomiędzy poszczególnymi działaniami. 

Podstawowe elementy procesu opisane w niniejszym rozdziale: 

1. Decyzja Zarządu Województwa o zmianie sposobu wdraŜania Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

2. Definiowanie i przygotowywanie projektów 

3. Podpisanie umowy na zarządzanie Funduszem Powierniczym pomiędzy IZ a EBI 

4. Przygotowanie projektu Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej na 
rewitalizację oraz na wsparcie organizacji wspierania biznesu i notyfikowanie 
programu pomocowego 

5. Dalsze analizy prawne, techniczne i biznesowe 

6. Wybór operatora Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich 

7. Rozpoczęcie operacyjnej działalności funduszu. 

5.2.1 Decyzja Zarządu Województwa o zmianie sposobu wdraŜania 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Pierwszym krokiem otwierającym proces jest formalna decyzja o wdraŜaniu działań 
rewitalizacyjnych w oparciu o mechanizm JESSICA. W województwie dolnośląskim decyzja 
ta zaleŜy od deklaracji Miasta Wrocław o sposobie zagospodarowania alokacji na działania 
rewitalizacyjne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski 
deklaracja ta zostanie złoŜona do końca lutego 2009. 

Decyzja taka np. w formie Uchwały Zarządu Województwa, a następnie zmiany 
Uszczegółowienia RPO, powinna zostać podjęta jak najszybciej. Podjęcie takiej decyzji i jej 
upublicznienie będzie jasnym sygnałem dla potencjalnych beneficjentów, jakie zasady będą 
stosowane przy wdraŜaniu RPO. Istotne jest, by formalne rozstrzygnięcia przygotować 
odpowiednio wcześniej i przedstawić harmonogram wdraŜania nowego instrumentu. 

Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Samorząd Województwa 

• Europejski Bank Inwestycyjny (w przypadku decyzji o stworzeniu funduszu 
powierniczego w EBI) 

Narzędzia 

• Uchwała Zarządu Województwa bądź inny dokument równowaŜny. 
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5.2.2 Definiowanie i przygotowywanie projektów 

W przypadku obu omawianych województw od dłuŜszego czasu dostępne są wytyczne 
dotyczące przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

W przypadku województwa dolnośląskiego Miasto Wrocław wykonało wstępną diagnozę 
obszarów wsparcia zgodnie z wytycznymi IZ i wyznaczyło obszar wsparcia. W ramach prac 
nad strategią przeprowadzono juŜ etap konsultacji projektów. Oznacza to, iŜ prace nad 
przygotowaniem strategii są na zaawansowanym etapie. 

W województwie małopolskim większość miast zainteresowanych rewitalizacją 
przygotowało juŜ Lokalne Programy Rewitalizacji. W tym województwie informacje o 
zawartości programu oraz sposobie jego przygotowania znane były stosunkowo wcześnie, 
co pozwoliło na rzetelne przygotowanie nowych LPR. Problemem jednak jest fakt, iŜ środki 
na instrument JESSICA będą pochodziły z Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczych, w którym nie jest wymagane przygotowanie LPR. Jednocześnie wszystkie 
projekty finansowane ze środków funduszy JESSICA powinny być częścią ZSROM. 

Wydaje się, iŜ problemu nie będzie w miastach poniŜej 20 tys. mieszkańców, gdzie LPR 
zostały przygotowane dla obszaru całego miasta. W tych przypadkach projekty związane z 
uzbrajaniem terenów pod działalność gospodarczą z pewnością zostały wpisane do LPR. W 
przypadku większych miast, gdzie obszar wsparcia musiał zostać ograniczony, moŜe 
zdarzyć się tak, iŜ część projektów nie jest wpisana do LPR – znajduje się poza obszarem 
wsparcia. W takiej sytuacji w celu spełnienia warunku finansowania projektów, które są 
częścią zintegrowanej strategii rozwoju obszarów miejskich, miasta te byłyby zobowiązane 
do przygotowania dokumentu równowaŜnego ZSROM. Urząd Marszałkowski, jako 
Instytucja Zarządzająca, jest gotowy opracować odpowiednie wytyczne do sporządzania 
dokumentu, który będzie spełniał kryteria ZSROM. Z doświadczenia pracowników Urzędu 
wynika, iŜ zainteresowane miasta byłyby w stanie dość szybko przygotować odpowiednie 
dokumenty strategiczne. Wynika to z faktu, iŜ przedstawiciele miast uczestniczyli w wielu 
warsztatach z planowania strategicznego przy okazji przygotowywania LPR i doskonale 
znają techniki przygotowywania takich dokumentów. 

JESSICA, jako nowy instrument, stanie się obok środków publicznych, prywatnych, 
finansowania bankowego oraz dotacji UE kolejnym potencjalnym źródłem finansowania 
projektów. Z rozmów przeprowadzonych z miastami wiadomo, Ŝe juŜ obecnie są 
zidentyfikowane projekty, które o takie finansowanie mogłyby się ubiegać. Z drugiej strony w 
przeszłości z wielu projektów rezygnowano, poniewaŜ nie mogły one uzyskać finansowania 
komercyjnego. 

W praktyce oznacza to, iŜ proces definiowania projektów uwzględniający precyzyjnie 
określony obszar wsparcia oraz aktualną sytuację budŜetową miasta, a takŜe nowy katalog 
źródeł finansowania, powinien zostać powtórzony. Istotny wpływ na ten proces będzie mieć 
równieŜ fakt, iŜ mechanizm JESSICA oraz zasady przygotowywania ZSROM w pewien 
sposób wymuszają tworzenie i realizację projektów w róŜnych formach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. NaleŜy tu zwrócić uwagę, iŜ będą to wspólne projekty miast i 
podmiotów prywatnych, jak. np. parkingi czy baseny, ale takŜe własne projekty 
deweloperów czy innych podmiotów, które będą realizowały zadania określone w programie 
rewitalizacyjnym spójnym z jego załoŜeniami i celami. 

Uwarunkowania te będą miały mniejsze znaczenie w przypadku województwa 
Małopolskiego, gdzie będą realizowane projekty z zakresu przygotowania terenów pod 
działalność gospodarczą. Proces przygotowania inwestycji a takŜe jej realizacji jest 
stosunkowo prosty. Model biznesowy, a w szczególności źródło uzyskiwania przychodów w 
celu spłaty zobowiązania, to dzierŜawa bądź sprzedaŜ gruntów. 

Wszystkie wcześniej opisane uwarunkowania prowadzą do konkluzji, iŜ proces ten będzie 
trwał kilka miesięcy i będzie wymagał duŜego zaangaŜowania wielu instytucji. Zintegrowane 
podejście jest pojęciem znanym, ale ciągle wymagającym wsparcia merytorycznego i duŜej 
determinacji zaangaŜowanych w nie podmiotów. Konieczne jest zatem wsparcie tego 



Europejski Bank Inwestycyjny STUDIUM WDROśENIA JESSICA – POLSKA POŁUDNIOWA
Raport Końcowy

 

 Strona 159 Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
Styczeń 2009

 

procesu przez Urzędy Marszałkowskie oraz fundusz powierniczy (jeŜeli zostanie juŜ 
wybrany). Biorąc pod uwagę powyŜsze, proces ten powinien się rozpocząć najszybciej jak 
to tylko moŜliwe. 

Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Urząd Marszałkowski w zakresie przygotowania wytycznych oraz promowania nowego 
instrumentu 

• Miasta w zakresie przygotowywania strategii oraz nowych projektów, zaangaŜowania 
w proces partnerów społecznych i gospodarczych, wspólnego tworzenia nowych 
projektów 

• Fundusz powierniczy w zakresie strukturyzowania nowych projektów, współpracy z 
projektodawcami 

Narzędzia 

• Wytyczne do przygotowania LPR / ZSROM 

• Lokalne Programy Rewitalizacji / Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Miejskich 

• Karty projektów oraz dokumentacja projektowa (studium wykonalności, dokumenty 
formalno-prawne) 

5.2.3 Podpisanie umowy na zarządzanie Funduszem Powierniczym pomiędzy IZ 

a EBI 

Kolejnym działaniem, które naleŜy rozpocząć zaraz po podjęciu decyzji o wdraŜaniu 
JESSICA, będzie proces negocjacji i przygotowywania umowy o finansowanie z funduszem 
powierniczym. Zgodnie z rekomendacją Doradcy przedstawioną w rozdziale 2.2, zakłada 
się, Ŝe negocjacje te będą prowadzone z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w związku 
ze szczególną rolą EBI w procesie wdraŜania mechanizmu JESSICA oraz moŜliwością 
dokonania jego wyboru bez postępowania przetargowego. 

Podpisanie umowy na zarządzanie funduszem powierniczym będzie poprzedzone 
przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia (WE) 
1828/2006 umowa o finansowanie powinna zawierać co najmniej: 

1. zasady i warunki wkładów programu operacyjnego do funduszu powierniczego; 

2. zaproszenie do wyraŜenia zainteresowania kierowane do funduszy rozwoju 
obszarów miejskich; 

3. wykonaną przez fundusz powierniczy: ocenę, wybór i akredytowanie funduszy 
rozwoju obszarów miejskich; 

4. wypracowanie i monitorowanie polityki inwestycyjnej lub wybranych planów i 
projektów rozwoju obszarów miejskich; Polityka inwestycyjna obejmuje, co najmniej 
informacje o produktach inŜynierii finansowej. 

5. sprawozdawczość funduszu powierniczego wobec państw członkowskich oraz 
instytucji zarządzających; 

6. monitorowanie wdraŜania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

7. wymagania dotyczące audytu; 

8. politykę wychodzenia funduszu powierniczego z funduszy rozwoju obszarów 
miejskich; 

9. przepisy w zakresie likwidacji funduszu powierniczego, w tym ponownego 
wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inŜynierii finansowej w 
następstwie inwestycji lub nadwyŜek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich 
gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego. 
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Proces negocjacji oraz przygotowywania umowy będzie trwał kilka miesięcy, co w 
znacznym stopniu związane jest z brakiem odpowiednich i jednoznacznych regulacji 
prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie wymienione w powyŜszym punkcie 1, a 
więc formalno-prawne warunki przekazania środków z Regionalnych Programów 
Operacyjnych do funduszu powierniczego. 

Istniejące regulacje prawne wdraŜania środków pomocowych w zasadzie nie przewidują 
innego niŜ dotacja instrumentu wsparcia. W praktyce oznacza to, iŜ wiele kwestii 
rozwiązywanych jest na zasadzie interpretacji przepisów prawa. Jednocześnie ani 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ani Ministerstwo Finansów nie wydaje jednoznacznych 
i wspólnych interpretacji. Dodatkowo ocenę rozwiązań prawnych będą weryfikowali 
Skarbnicy Województw i Regionalne Izby Obrachunkowe, a takŜe NIK i inne instytucje 
kontrolne. Sytuacja taka nie ułatwia podejmowania decyzji. Co więcej, w róŜnych regionach 
funkcjonują róŜne interpretacje przepisów prawa dotyczące przekazania środków. Ta i inne 
kwestie stanowią aktualnie największą barierę wdraŜania i będą podlegały kolejnym 
analizom prawnym. 

Punkty 2-4 powyŜszej listy będą stanowiły przede wszystkim wkład Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego do procesu. JeŜeli chodzi o punkt 3, to aktualnie nie jest moŜliwe 
wskazywanie funduszy rozwoju obszarów miejskich, poniewaŜ takie w Polsce nie istnieją. 
Co więcej, zgodnie z przepisami prawa fundusze takie powinny zostać wybrane w drodze 
konkursu ogłoszonego przez fundusz powierniczy. Wydaje się, iŜ na tym etapie 
przedstawienie instytucji, które wyraziły chęć pełnienia roli operatora takim funduszem, jest 
zakresem wystarczającym. 

Punkty 5-7 będą kompilacją wewnętrznych procedur EBI, a takŜe wymagań Instytucji 
Zarządzających w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i kontroli środków unijnych. 

Punkty 8 i 9 będą stanowiły obszar dalszych analiz prawnych, zwłaszcza w zakresie 
strategii wyjścia funduszu powierniczego z mechanizmu JESSICA. Pod tym względem 
istnieją dwie opcje: całkowite zrezygnowanie z tego rodzaju instytucji oraz zmiana operatora 
funduszu. W praktyce oznacza to, iŜ umowa pomiędzy IZ i HF powinna być tak 
przygotowana, by w przyszłości moŜna było nadzorować UDF bez względu na fakt, czy 
istnieje HF i jaka instytucja aktualnie pełni tę funkcję. 

Podsumowując, podpisanie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a funduszem 
powierniczym poprzedzone musi zostać dalszymi analizami prawnymi. Oznacza to, iŜ 
oprócz negocjacji warunków handlowych, a więc poziomu wynagrodzenia i standardów 
obsługi, konieczne jest sporządzenie analiz, które będą miały wpływ na szczegółowe 
konstrukcje prawne, a w konsekwencji koszty funkcjonowania funduszu powierniczego w 
przyszłości. 

Po podpisaniu umowy na zarządzanie fundusz powierniczy będzie zobowiązany 
przygotować Biznes Plan, który według Artykułu 43 Rozporządzenia (WE) 1828/2006 
powinien zawierać co najmniej informacje na temat: 

• docelowego rynku projektów miejskich oraz kryteriów, zasad i warunków ich 
finansowania; 

• budŜetu operacyjnego instrumentu inŜynierii finansowej; 

• struktury własnościowej instrumentu inŜynierii finansowej; 

• współfinansujących partnerów lub udziałowców; 

• przepisów wewnętrznych dotyczących instrumentu inŜynierii finansowej; 

• przepisów dotyczących profesjonalizmu, kompetencji i niezaleŜności zarządzania; 

• uzasadnienia i przewidywanego wykorzystania wkładu funduszy strukturalnych; 

• polityki instrumentu inŜynierii finansowej dotyczącej wychodzenia z inwestycji w 
projektach na obszarach miejskich; 
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• przepisów dotyczących likwidacji instrumentu inŜynierii finansowej, w tym ponownego 
wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inŜynierii finansowej w następstwie 
inwestycji lub nadwyŜek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji 
przypisanych do wkładu z programu operacyjnego. 

Przedstawiony powyŜej zakres dokumentu w duŜej mierze pokrywa się z zapisami umowy. 
Jest jej uszczegółowieniem – planem operacyjnym, który będzie podlegał okresowej 
analizie i monitoringowi przez Instytucję Zarządzającą. 

Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Urząd Marszałkowski 

• Europejski Bank Inwestycyjny 

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

• Ministerstwo Finansów 

• Kancelarie prawne 

• Firmy doradcze 

Narzędzia 

• Analizy wykonalności 

• Studia biznesowe 

• Rozporządzenia wykonawcze 

5.2.4 Przygotowanie projektu Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej 

na rewitalizację i notyfikowanie programu pomocowego 

Udzielanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA będzie stanowiło pomoc 
publiczną. Metodologię kalkulacji dopuszczalnej wartości pomocy publicznej zawiera 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w róŜnych formach. Zgodnie z 
tym rozporządzeniem pomocą publiczną będzie: 

• dla poŜyczki – róŜnica między zdyskontowaną wartością odsetek od analogicznej 
poŜyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych (według stopy 
referencyjnej23) a zdyskontowaną wartością odsetek płaconych od poŜyczki udzielonej 
w ramach mechanizmu JESSICA, 

• dla poręczenia lub gwarancji – iloczyn kwoty poręczanego lub gwarantowanego 
zobowiązania i róŜnicy między stopą referencyjną a stopą uzyskanej dzięki gwarancji 
państwowej. 

Pomoc publiczna, z wyjątkiem pomocy de minimis, udzielana jest wyłącznie na podstawie 
programów pomocowych oraz w trybie pomocy indywidualnej. W przypadku instrumentu 
JESSICA konieczne będzie przygotowanie programu pomocowego w formie aktu 
normatywnego (rozporządzenia), które będzie zawierać podstawy prawne przyznawania 
określonego wsparcia przedsiębiorcom i jednocześnie określające zasady oraz warunki 
udzielania tego wsparcia, w tym m.in.: 

• krąg beneficjentów; 

• formę wsparcia (poŜyczka, gwarancja, poręczenie, wkład kapitałowy); 

• przeznaczenie (np. na rewitalizację, szkolenia, ochronę środowiska, zwiększanie 
zatrudnienia, restrukturyzację); 

• organy udzielające; 

                                                           
23 Stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 
dyskontowych (2008/C 14/02), aktualnie dla polski jest to minimum 7,02%. 
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• maksymalną wielkość wsparcia; 

• czas trwania programu. 

Zanim program pomocowy zacznie obowiązywać, musi zostać zaakceptowany przez 
Komisję Europejską. W tym celu musi on najpierw zostać notyfikowany (zgłoszony Komisji). 
Decyzję o notyfikacji programu podejmuje Rada Ministrów, po zapoznaniu się z opinią 
Prezesa UOKiK na temat zgodności programu z zasadami wspólnego rynku. Po wyraŜeniu 
przez Radę Ministrów zgody na notyfikację, Prezes UOKiK dokonuje wymaganego 
zgłoszenia w Komisji Europejskiej. 

Procedurę taką w części przeszedł projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych i został notyfikowany 19 września 2008 roku. Zgodnie z ww. ścieŜką został on 
przesłany Komisji Europejskiej w celu akceptacji. Problemem jest jednak fakt, iŜ projekt ww. 
rozporządzenia odwołuje się jedynie do dotacyjnej formy wsparcia i z tego powodu nie 
moŜe być podstawą udzielania pomocy w ramach mechanizmu JESSICA. Konieczne jest 
zatem przygotowanie nowego programu pomocowego, który będzie przewidywał takie 
formy wsparcia, jak poŜyczki, poręczenia i gwarancje, a takŜe wkłady kapitałowe. 

Dodatkowo w przypadku województwa małopolskiego konieczne będzie przygotowanie 
programu pomocowego, który będzie umoŜliwiał udzielanie pomocy na projekty tworzenia 
stref aktywności gospodarczej. W trakcie opracowywania jest Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 
otoczenia biznesu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Rozporządzenie to 
ma umoŜliwić udzielanie pomocy publicznej w tradycyjnej formie, czyli dotacji. Treść tego 
rozporządzenia nie jest aktualnie dostępna, lecz naleŜy spodziewać się, iŜ równieŜ nie 
będzie uwzględniała mechanizmu inŜynierii finansowej JESSICA. 

Przygotowanie ww. rozporządzeń jest niezwykle istotne, poniewaŜ w przeciwnym przypadku 
uruchomienie instrumentu JESSICA będzie moŜliwe tylko na warunkach rynkowych, np. w 
przypadku poŜyczek – powyŜej minimalnej stopy referencyjnej. W praktyce spowoduje to, iŜ 
kaŜdy wniosek o finansowanie będzie musiał przejść analizę wysokości stopy referencyjnej, 
która weźmie pod uwagę standing finansowy beneficjenta oraz poziom zabezpieczeń24. 
Dopiero po wyznaczeniu stopy referencyjnej dla danego przedsięwzięcia będzie moŜliwe 
stwierdzenie, czy proponowane warunki finansowe będą stanowiły pomoc publiczną, czy 
nie. JeŜeli będą, wówczas udzielenie pomocy będzie niemoŜliwe, poniewaŜ nie będzie 
ustanowionego programu pomocowego. 

Przygotowanie i zatwierdzenie programu pomocowego jest procesem długim i trudnym. 
Warto zwrócić uwagę, iŜ pierwsza wersja projektu rozporządzenia dotyczącego wsparcia 
procesu rewitalizacji dotacjami została przesłana do uzgodnień resortowych w sierpniu 2007 
roku (brak informacji ile czasu zajęło przygotowanie tekstu rozporządzenia), wersja 
zaakceptowana przez Radę Ministrów (po uzgodnieniach resortowych) została 
opublikowana rok później, a przesłana do akceptacji Komisji Europejskiej we wrześniu 2008 
roku. Z analizy czasu akceptacji innych programów pomocowych wynika, iŜ Komisja 
Europejska dokonuje akceptacji programu pomocowego w okresie nie krótszym niŜ 100 dni, 
natomiast średni okres akceptacji programu to 280 dni25. 

Przygotowanie projektu rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej uwzględniającego 
instrumenty inŜynierii finansowej będzie z pewnością zadaniem trudnym. Z tego powodu 
konieczne jest maksymalne zmobilizowanie wszystkich zainteresowanych stron w celu 
sprawnego przygotowania i akceptacji programu pomocowego. Konieczne będzie 
zaangaŜowanie wszystkich podmiotów, które będą miały wpływ na przyśpieszenie tego 
procesu. 

                                                           
24 tamŜe 
25 Lista notyfikowanych programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej, 5 stycznia 2009 r., UOKiK 
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Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Urzędy Marszałkowskie 

• Rządowe Centrum Legislacji 

• Ministerstwo Finansów 

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

• Komisja Europejska 

• Fundusz Powierniczy 

• Europejski Bank Inwestycyjny 

• Bank Rozwoju Rady Europy 

Narzędzia 

• Projekt Rozporządzenia 

5.2.5 Dalsze analizy prawne, techniczne i biznesowe 

W celu ustanowienia funduszy rozwoju obszarów miejskich konieczne jest rozwiązanie 
wielu problemów natury prawnej, proceduralnej, technicznej i biznesowej. Inicjatywa 
JESSICA jest całkowicie nowym podejściem w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich na 
skalę europejską i obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiego podejścia. Sytuacja 
taka powoduje, iŜ Urzędy Marszałkowskie nie posiadają tytułu prawnego do przekazania 
środków do HF, muszą interpretować przepisy prawa a nie powoływać się na konkretne 
artykuły. Konieczne jest zatem przygotowanie niezbędnych analiz, które doprowadzą do 
sytuacji, kiedy wszystkie zaangaŜowane podmioty będą dysponować jedną obowiązującą 
interpretacją przepisów prawa. 

Dodatkowo kaŜdy z Regionów posiada swoją specyfikę w zakresie sytuacji gospodarczej i 
wiąŜącej się z tym polityki rozwoju regionalnego. Sytuacja taka implikuje, iŜ w kaŜdym 
Regionie wdroŜenie inicjatywy będzie przebiegało odmiennie, co w konsekwencji oznacza 
róŜne warunki biznesowe dla potencjalnych HF i UDF. W kaŜdym Regionie konieczne będą 
analizy rynkowe projektów z zakresu rewitalizacji oraz potencjalnych podmiotów 
zarządzających itp. 

DuŜa część tych zadań została uwzględniona w rozdziale 5.3 i powinna zostać objęta 
dalszymi działaniami z zakresu pomocy technicznej dla Regionów zainteresowanych 
wdroŜeniem inicjatywy JESSICA. Działania te będą prowadzone przez cały okres 
wdroŜeniowy aŜ do ustanowienia funduszy rozwoju obszarów miejskich. 

Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Urzędy Marszałkowskie 

• Rządowe Centrum Legislacji 

• Ministerstwo Finansów 

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

• Komisja Europejska 

• Fundusz Powierniczy 

• Europejski Bank Inwestycyjny 

• Bank Rozwoju Rady Europy 

• Urzędy Miast 
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• Potencjalni projektodawcy 

• Kancelarie prawne 

• Firmy doradcze 

Narzędzia 

• Interpretacje przepisów prawa 

• Wytyczne 

• Studia moŜliwości 

• Ekspertyzy 

5.2.6 Wybór operatora Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich 

To zadanie będzie naleŜeć do kompetencji funduszu powierniczego. W pierwszej kolejności 
zostaną wysłane zapytania o zainteresowanie do instytucji finansowych potencjalnie 
mogące pełnić rolę UDF. Po wyjaśnieniu wszystkich problemów prawnych HF będzie mógł 
przygotować ostateczną wersję dokumentacji konkursowej, w której dokładnie określi 
obowiązki funduszu rozwoju obszarów miejskich. Tak przygotowaną dokumentację roześle 
do firm, które wstępnie potwierdzą gotowość pełnienia funkcji operatora funduszu. 

W wyniku konkurencyjnej procedury stosowanej przez EBI (HF) wyłoniony zostanie operator 
funduszu rozwoju obszarów miejskich. W następnym kroku HF podpisze z nim umowę, 
która zgodnie z Artykułem 43 rozporządzenia (WE) 1828/2006 ust. 5, będzie obejmować co 
najmniej: 

• strategię inwestycyjną i planowanie inwestycyjne; 

• monitorowanie realizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

• politykę wychodzenia z instrumentu inŜynierii finansowej w odniesieniu do wkładu 
wniesionego przez program operacyjny; 

• przepisy w zakresie likwidacji instrumentu inŜynierii finansowej, w tym ponownego 
wykorzystania środków zwróconych z inwestycji do instrumentu inŜynierii finansowej 
lub nadwyŜek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do 
wkładu z programu operacyjnego. 

Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Fundusz Powierniczy – EBI 

• Urząd Marszałkowski 

• Instytucje finansowe 

Narzędzia 

• Dokumentacja konkursowa 

• Projekt umowy o finansowanie 

• Oferty potencjalnych UDF. 

5.2.7 Rozpoczęcie operacyjnej działalności funduszu 

Po wyborze funduszu w pierwszym okresie będzie on skupiał się na działalności 
marketingowej i przygotowywaniu do działalności operacyjnej (przygotowanie niezbędnych 
dokumentów, utworzenie biura regionalnego itp.). 

Po okresie mobilizacji rozpocznie się nabór aplikacji i ich ocena. Więcej na temat moŜliwej 
działalności funduszy opisano w rozdziale 5.1. 
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Uczestnicy i ich zaanga Ŝowanie 

• Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF) 

• Urząd Marszałkowski 

• Fundusz powierniczy 

• Urzędy Miast 

• Indywidualni projektodawcy 

5.2.8 Harmonogram czasowy 

W celu przedstawienia sekwencji działań oraz relacji pomiędzy nimi przygotowano 
harmonogram w formie wykresu Gantta. 

Schemat 22. Harmonogram wdro Ŝenia instrumentu JESSICA 
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5.3 Zadanie 5.3 Dalsza pomoc techniczna dla Regionów 

Zadanie 5.3 Identyfikacja potrzeby otrzymania przez Regiony dalszej pomocy technicznej 
przy wdraŜaniu JESSICA w róŜnych obszarach (w tym ustanowienie funduszy 
powierniczych i rozwoju obszarów miejskich) oraz identyfikacja głównych 
elementów potencjalnej pomocy technicznej. W razie potrzeby, powinna ona 
równieŜ zawierać sugestie sporządzenia kolejnych analiz. 

Dalsza pomoc techniczna dla Regionów będzie uwarunkowana decyzją o wyborze modelu 
funkcjonowania JESSICA, który moŜe być inny niŜ proponowany w niniejszym opracowaniu, 
oraz zdolnością urzędów marszałkowskich do samodzielnego przygotowania i 
implementacji inicjatywy JESSICA. 

Zakres potrzeb moŜe być inny w przypadku kaŜdego z Regionów. Część doświadczeń 
moŜe być tez przekazywana pomiędzy Regionami w celu usprawnienia procesu wdraŜania 
JESSICA. 

Na obecnym etapie z perspektywy Doradcy zostały wyszczególnione dwie grupy potrzebnej 
pomocy technicznej, niezaleŜnie od Regionu: 

• Analizy i opinie prawne, wraz z propozycjami zmian przepisów prawnych, 

• Pomoc techniczna przy organizacji procesu ustanawiania funduszy oraz 
przygotowaniu projektów, równieŜ zawierająca elementy pomocy prawnej, ale przede 
wszystkim doradztwa transakcyjno-finansowego. 

Pierwszym etapem będzie ustanowienie funduszy powierniczych. Prawdopodobnie nie w 
kaŜdym Regionie istnieje uzasadnienie dla powoływania takiego funduszu, jednak istotne 
jest zapewnienie dostępu do doświadczeń z funkcjonowania takich funduszy przez Regiony, 
które takie fundusze stworzyły. Na etapie tworzenia HF kluczowe znaczenie będzie mieć 
przygotowanie formalno-prawne ich działalności wraz z zapewnieniem sprawnego 
funkcjonowania tworzonych UDF w przyszłości. 

Kluczowe kwestie problemowe, które naleŜy rozwiązać w najbliŜszym czasie, to: 

1. Uzgodnienie interpretacji przepisów dotyczących dysponowania funduszami 
unijnymi w celu wyjaśnienia moŜliwości i zasad przekazywania przez IZ 
funduszy do HF, a w szczególności: 

a) Zasad certyfikowania płatności do KE, 

b) Podstawy prawnej przekazania środków do HF/UDF, 

c) Podstawy prawnej relacji pomiędzy IZ a HF/UDF, 

d) Własności oraz strategii wykorzystania środków po roku 2015. 

2. Analiza prawna moŜliwości zmian podmiotu zarządzającego HF/UDF oraz 
procedur ewentualnej likwidacji tych podmiotów, 

3. Przygotowanie i notyfikacja programu pomocowego dla działalności JESSICA. 

Kolejnym etapem, na którym moŜe być potrzebna dalsza pomoc techniczna jest etap 
tworzenia i funkcjonowania funduszy UDF. Pomoc techniczna na tym etapie moŜe 
obejmować: 

• Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pomoc w ocenie składanych aplikacji. 

• Pomoc przy określeniu i weryfikacji kryteriów wyboru projektów do finansowania przez 
UDF. 

• NiezaleŜne audyty działalności UDF. 
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Dalszym etapem pomocy jest przygotowanie projektów do finansowania przez UDF. Na tym 
etapie pomoc techniczna moŜe mieć znacznie szerszy wymiar i obejmować: 

• Pomoc w kreacji i przygotowaniu indywidualnych projektów. 

• Pomoc w ocenie projektów w aspektach wykonywanych przez zewnętrznych doradców 
(kwestie prawne, techniczne, środowiskowe, finansowe i ekonomiczne). 

• Pomoc w realizacji i wdroŜeniu projektu oraz procesach monitorowania inwestycji. 
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5.4 Zadanie 5.4 Dokumenty do wyboru operatora UDF 

Zadanie 5.4 Opracowanie wstępnych wersji „zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania 
na zarządzanie/udział w funduszach rozwoju obszarów miejskich” oraz oceny 
kryteriów wyboru oferentów. 

Na obecnym etapie zakłada się, Ŝe wymagania wobec operatora funduszu na etapie 
zapytania o wyraŜenie zainteresowania będą określone w formie jednego dokumentu i nie 
będzie celowe róŜnicowanie zakresu wymagań w zaleŜności od typu podmiotu. Nie powinno 
mieć równieŜ znaczenia, jaka instytucja będzie pełnić funkcję operatora. Z naszych analiz 
wynika jednak, iŜ aktualnie najbardziej zainteresowanymi instytucjami będą Banki. Nie 
oznacza to jednak, iŜ zapytanie powinno być skierowane tylko do tego rodzaju instytucji. Do 
rozpatrzenia pozostanie ewentualne zróŜnicowanie zakresu wymagań w zaleŜności od typu 
funduszu, tj. HF lub UDF. 

Procedurę wyboru operatora proponuje się przeprowadzić dwuetapowo. Etap zapytania o 
wyraŜenie zainteresowania ma za zadanie wstępne wyselekcjonowanie wąskiej grupy 
podmiotów, które zostaną zaproszone do dalszego etapu procesu i będą przygotowywać 
szczegółowe oferty na wykonywanie funkcji zarządcy funduszu. Nie jest celowe na etapie 
wyraŜania zainteresowania mobilizowanie potencjalnych przyszłych zarządców do 
opracowywania bardzo rozbudowanych dokumentów wymagających duŜego nakładu pracy 
i kosztów. Na tym etapie potencjalni uczestnicy powinni mieć świadomość kluczowych 
załoŜeń dotyczących przyszłego funkcjonowania funduszu. 

Dopiero w kolejnym kroku potencjalni operatorzy będą zobowiązani do przedstawienia 
konkretnych ofert cenowych, opisu konkretnych narzędzi stosowanych w trakcie 
zarządzania funduszem, typów projektów czy systemu sprawozdawczości i monitoringu. Do 
etapu tego przejdą jednak te instytucje, które według oceny IZ/HF będą posiadały 
odpowiedni potencjał do pełnienia roli operatora UDF w danym Regionie. 

PoniŜej przedstawiono wstępny zakres zapytania o wyraŜenie zainteresowania przez 
potencjalnych uczestników, HF i UDF, wraz z propozycją kryteriów oceny aplikacji. 

Odpowiedź na zapytanie o wyraŜenie zainteresowania powinna zawierać: 

Część I.  Informacja dla potencjalnych kandydatów dotycząca koncepcji funkcjonowania 
UDF zawierająca: 

• Genezę zapytania, 

• Oczekiwany zakres i formę funkcjonowania funduszu, 

• Specyfikację istotnych warunków brzegowych dla zakresu funkcjonowania 
funduszu. 

Część II.  Wymagania od kandydatów, w tym dotyczące potencjału organizacyjnego: 

• Opis profilu działalności wraz z podaniem potencjału dla organizacji prac 
funduszu w Regionie, 

• Wykaz doświadczenia w zarządzaniu funduszami wraz z przedstawieniem 
potencjału kadrowego, 

• Dokumenty korporacyjne. 

Część III.  Wymagania dotyczące ogólnej koncepcji funkcjonowania funduszu, w tym 
systemu organizacji prac i stosowanych narzędzi. 

W części III potencjalny operator powinien krótko przedstawić własną koncepcję działania 
funduszu typu JESSICA. W opisie tym powinien zaprezentować między innymi: strukturę 
organizacyjną, systemy zarządzania ryzykiem, oczekiwany system wynagradzania, itp. 
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Ocena odpowiedzi na zapytanie o wyraŜenie zainteresowania moŜe obejmować 
następujące elementy: 

• Doświadczenie w zarządzaniu funduszami (25%) 

• Zdolność do aktywnego prowadzenia działalności w Regionie (25%) 

• Proponowany system organizacji prac funduszu (25%) 

• Zrozumienie idei JESSICA (25%). 

Do dalszego etapu powinny zostać zaproszone te organizacje, które otrzymały co najmniej 
50% punktów w kaŜdej kategorii. 

5.4.1.1 Wzór zapytania 

Patrz Załącznik 1 do Raportu. 
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Zapytanie o wyra Ŝenie zainteresowania  
pełnieniem funkcji podmiotu zarz ądzającego 

Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich  
w ramach inicjatywy JESSICA 

 

1. Informacje porz ądkowe 
Państwo:  
Region / Województwo:  
Numer ogłoszenia:  
Data publikacji:  
Termin składania odpowiedzi:  
Język zapytania:  

2. Informacje kontaktowe 
Pełna nazwa Zleceniodawcy:  
Adres korespondencyjny / 
Adres składania odpowiedzi: 

 

Telefon / fax:  
Adres strony www:  
E-mail:  
Osoba do kontaktów:  

3. Wstęp 
Województwo [nazwa województwa] podjęło decyzję o utworzeniu Funduszu Rozwoju 
Obszarów Miejskich (Fundusz) w ramach inicjatywy JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas) w celu zwiększenia efektywności wykorzystania 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dostępnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa [nazwa województwa] 2007-2013 na działania związane z 
[nazwa działania zgodnie z RPO]. 

W 2009 roku Województwo [nazwa województwa] podpisało z [nazwa zarządcy funduszu 
holdingowego] umowę na zarządzanie Funduszem Powierniczym (HF) utworzonym przez 
Województwo [nazwa województwa] ze środków unijnych dostępnych w ramach RPO 2007-
2013. 

Niniejsze zapytanie przygotowano w związku z pełnieniem przez [nazwa zarządcy funduszu 
powierniczego] roli podmiotu zarządzającego Funduszem Holdingowym. 

4. Informacje o inicjatywie JESSICA 
JESSICA oznacza „Wspólne europejskie wsparcie na rzecz zrównowaŜonych inwestycji w 
obszarach miejskich” (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas). Inicjatywa ta jest rozwijana przez Komisję Europejską i Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). 

Według nowych regulacji kraje członkowskie UE mają moŜliwość wykorzystania części 
finansowania dotacyjnego ze środków unijnych, w ramach Funduszy Strukturalnych, na 
inwestycje zwrotne w projekty zawarte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów 
miejskich. Finansowanie to moŜe przybierać formę wkładów kapitałowych, poŜyczek i/lub 
gwarancji i jest udzielane projektom poprzez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich  

Poprzez wykorzystanie mechanizmów inŜynierii finansowej JESSICA zmierza do 
zmobilizowania i przyciągnięcia dodatkowych środków finansowych na projekty rewitalizacji 
i rozwoju obszarów miejskich. 

Za pośrednictwem mechanizmów właściwych dla inicjatywy JESSICA Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego przekaŜe środki, które będą zarządzane na zasadach zwrotnych w 
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celu generowania zwrotu z inwestycji, co pozwoli na odzyskiwanie środków unijnych w celu 
ich ponownego wykorzystania. 

5. Ogólna koncepcja funkcjonowania Funduszu Rozwoju  Obszarów 
Miejskich 

5.1.   Forma funkcjonowania Funduszu Rozwoju Obszar ów Miejskich 

Województwo [nazwa województwa] wraz z zarządcą Funduszu Holdingowego zamierzają 
utworzyć Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (UDF) w istniejącej Instytucji Finansowej w 
formie wydzielonej jednostki finansowej podlegającej szczególnym przepisom 
wykonawczym tej instytucji.  

Istotne warunki brzegowe dla funkcjonowania Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich 
wyznaczają: 

���� ZałoŜenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa [nazwa 
województwa] 

���� Zakres umowy pomiędzy Województwem [nazwa województwa] a [nazwa zarządcy 
funduszu holdingowego] w sprawie utworzenia i funkcjonowania Funduszu 
Holdingowego 

���� Przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące funkcjonowania tego typu funduszy. 

Przewidywany okres pełnienia funkcji podmiotu zarządzającego Funduszem Rozwoju 
Obszarów Miejskich wynosi [...] lat. 

5.2.   Zakres zada ń podmiotu zarz ądzającego Funduszem Rozwoju Obszarów 
Miejskich 

Główne obszary działań Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, to: 

• Wsparcie konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów na etapie przygotowania 
projektów (pomoc w przygotowaniu i strukturyzacji projektów). Obecnie ilość 
dostępnych informacji o projektach jest ograniczona, poniewaŜ większość projektów 
wymaga dopiero dokładnego zdefiniowania. W przypadku duŜego zapotrzebowania na 
dofinansowanie projektów w formie wkładów kapitałowych, istotne będzie posiadanie 
personelu (własnego lub kontraktowego) z doświadczeniem w inwestycjach 
kapitałowych, który będzie mógł aktywnie angaŜować się w projekty juŜ na etapie 
tworzenia spółek projektowych. 

• Udzielanie wsparcia finansowego (poŜyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) na 
dogodnych warunkach umoŜliwiających realizację celów JESSICA. 

• BieŜące monitorowanie zaangaŜowania UDF w poszczególne projekty. 

• Określenie optymalnej ścieŜki i formy wyjścia z inwestycji. 

• Inne działania związane z zarządzaniem UDF, jak restrukturyzacja i windykacja 
problemowych zobowiązań. 

W okresie pierwszych […] miesięcy (Faza Przygotowawcza) UDF będzie koncentrować się 
na działalności marketingowej i przygotowywaniu do działalności operacyjnej 
(przygotowanie niezbędnych dokumentów, utworzenie biura regionalnego itp. 

 

Po zakończeniu Fazy Przygotowawczej rozpocznie się Faza Operacyjna, w której 
rozpoczęty zostanie nabór wniosków w sprawie finansowania projektów inwestycyjnych i 
ocena tych wniosków. 

Zakłada się, Ŝe Faza Przygotowawcza powinna zakończyć się przed 1 stycznia 2011 roku. 
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5.3.   Wynagrodzenie podmiotu zarz ądzającego Funduszem Rozwoju 
Obszarów Miejskich  

Zakłada się, Ŝe wynagrodzenie podmiotu zarządzającego Funduszem Rozwoju Obszarów 
Miejskich będzie oparte o wynagrodzenie prowizyjne, jak równieŜ będzie zawierało 
elementy kar i zachęt do sprawnego funkcjonowania. Wszelkie propozycje oferentów w tym 
zakresie będą podlegać negocjacjom przed zawarciem ostatecznej umowy.  

6. Procedura wyboru podmiotu zarz ądzającego 
W wyniku konkurencyjnej procedury wyboru wyłoniony zostanie operator Funduszu 
Rozwoju Obszarów Miejskich, z którym podmiot zarządzający Funduszem Holdingowym 
podpisze umowę, która zgodnie z Artykułem 43 rozporządzenia (WE) 1828/2006 ust. 5, 
będzie obejmować co najmniej: 

• strategię inwestycyjną i planowanie inwestycyjne; 

• monitorowanie realizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

• politykę wychodzenia z instrumentu inŜynierii finansowej w odniesieniu do wkładu 
wniesionego przez program operacyjny; 

• przepisy w zakresie likwidacji instrumentu inŜynierii finansowej, w tym ponownego 
wykorzystania środków zwróconych z inwestycji do instrumentu inŜynierii finansowej 
lub nadwyŜek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do 
wkładu z programu operacyjnego. 

Etap zapytania o wyraŜenie zainteresowania ma za zadanie wstępne wyselekcjonowanie 
wąskiej grupy podmiotów, które zostaną zaproszone do dalszego etapu procesu i będą 
przygotowywać szczegółowe oferty na wykonywanie funkcji zarządcy Funduszu Rozwoju 
Obszarów Miejskich. 

Ocena odpowiedzi na zapytanie o wyraŜenie zainteresowania będzie obejmować 
następujące elementy: 

• Doświadczenie w zarządzaniu funduszami 

• Zdolność do aktywnego prowadzenia działalności w Regionie 

• Proponowany system organizacji prac Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich 

• Zrozumienie zasad inicjatywy JESSICA. 

7. Wymagania od kandydatów 
Podmioty zainteresowane zarządzaniem Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich powinny 
przedstawić w swojej odpowiedzi następujące informacje i dokumenty: 

A) Opis profilu działalności wraz z podaniem potencjału dla organizacji prac UDF w 
Regionie zawierający przynajmniej: 

i. Główne załoŜenia polityki działalności firmy 

ii. Strukturę organizacyjną 

iii. Informację o placówkach zlokalizowanych w Polsce i Regionie 

B) Wykaz doświadczenia w zarządzaniu funduszami wraz z przedstawieniem potencjału 
kadrowego do prac w Regionie 

C) Wstępny opis organizacji UDF zawierający m.in.: 

i. Proponowany system organizacji prac UDF, 

ii. Narzędzia, które mogą zostać zastosowane, 

iii. Opis struktury organizacyjnej UDF wraz z opisem kluczowych relacji pomiędzy 
głównymi elementami struktury, 
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iv. Opis moŜliwych do zastosowania systemów zarządzania ryzykiem, 

v. Oczekiwany system wynagradzania za zarządzanie UDF. 

D) Dokumenty korporacyjne 

• Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych 

• Statut jednostki organizacyjnej 

• Sylwetki menadŜerów firmy 

Sylwetki osób zarządzających aktywami 


