
UCHWAŁA NR XXVI/708/17

SEJMIKU WOJWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Województwo  Wielkopolskie  do  spółki
działającej pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e) w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1, 3, 6 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z zmianami) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez  Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą
Wielkopolski  Fundusz Rozwoju spółka z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą  w Poznaniu,
zwaną dalej Spółką. 

§ 2

Przystąpienie  do  Spółki  następuje  poprzez  nabycie  150  (sto  pięćdziesiąt)  udziałów  o  wartości
nominalnej 1000,- (tysiąc) zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 150.000,- (sto pięćdziesiąt
tysięcy)  zł  za  cenę  niewiększą  niż  1000,-  (tysiąc)  zł  za  udział  tj.  nie  więcej  niż  150.000,-  (sto
pięćdziesiąt tysięcy) zł za 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY NR XXVI/708/17

SEJMIKU WOJWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Województwo  Wielkopolskie
do spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zgodnie z  art.  18  pkt  19 lit  e)  ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa
(Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  486  z  zmianami)  zwanej  dalej u.s.w  do  wyłącznej  kompetencji  sejmiku
województwa należy podejmowanie uchwał  dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego lub
spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji. 

Zważywszy na realizowane przez samorząd województwa zadania o charakterze regionalnym oraz
prowadzoną przez ten samorząd politykę rozwoju, na którą zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1, 3, 6 i 8 u.s.w.
składa się: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, pozyskiwanie
i  łączenie  środków  finansowych:  publicznych  i  prywatnych,  w  celu  realizacji  zadań  z  zakresu
użyteczności  publicznej, wspieranie rozwoju nauki  i  współpracy między sferą  nauki  i  gospodarki,
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, promocja walorów i możliwości rozwojowych
województwa, wskazać należy na następujące uwarunkowania przemawiające za przystąpieniem do
spółki pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu i nabyciem udziałów w tej spółce.  

 Jednym  z  narzędzi  realizacji  polityki  rozwoju  w  poprzedniej  perspektywie  były  środki
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, w tym środki wykorzystywane
w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w formie inicjatywy JERMIE i JESSICA. 

Obowiązek  ponownego  wykorzystania  środków  wykorzystywanych  w  ramach  instrumentów
finansowych wdrażanych w formie inicjatywy JERMIE i JESSICA, wynika z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) oraz z art. 78 ust. 7
akapit  drugi  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  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1260/19999. Ponadto
Komisja  Europejska  w  Nocie  COCOCF_10-0014-05-EN  wskazała,  iż  wykorzystanie  środków
zwróconych z instrumentów finansowych powinno nastąpić w tym samym regionie, poprzez tę samą
formę i typ działania.

Umowy o finansowanie zawarte w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA określają politykę
wyjścia zawierającą postanowienia  w zakresie likwidacji funduszu powierniczego, w tym ponownego
wykorzystania  środków  zwróconych  z  instrumentów  finansowych.  Zgodnie  z  tymi  zapisami
w  przypadku  rozwiązania  umów  o  finansowanie  wszelkie  prawa  i  obowiązki  dotychczasowych
menadżerów funduszy powierniczych tj. Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejskiego
Banku  Inwestycyjnego  (EBI)  w  odniesieniu  do  umów o  finansowanie  oraz  umów operacyjnych
przeniesione zostaną na Samorząd Województwa Wielkopolskiego lub podmiot przez niego wskazany.

W dniu 21 września 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął dwie uchwały:
- Nr 2649/2016 w sprawie: podjęcia decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozwiązaniu
Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE (Nr UDA-RPWP.01.03.00-30-001/09-00,
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z późn. zm.) z dnia 21 lipca 2009 r., zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oraz 
- Nr 2650/2016 w sprawie: podjęcia decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozwiązaniu
Umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA (Nr UDA-RPWP.01.04.03-30-001/09-00, 
Nr UDA-RPWP.04.01.00-30-001/09-00 z późn. zm.) z dnia 29 kwietnia 2009 roku, zawartej pomiędzy
Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
W ten sposób został uruchomiony proces zamykania i wychodzenia Województwa Wielkopolskiego
z  Funduszu  Powierniczego  JEREMIE  i  JESSICA,  w  wyniku  którego  wskazane  umowy
ulegną rozwiązaniu 31 marca 2017 r.

Dalsze wykorzystanie środków pochodzących ze zwrotów z Instrumentów Inżynierii Finansowej
w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007-2013  będzie
odbywało się zgodnie z zapisami zaktualizowanej „Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. 

W wyniku ww. działań oraz w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego
wynikających z wypowiedzianych umów o finansowanie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa
Wielkopolskiego  S.A.  (FRiPWW)  założył  w  październiku  2016  r.  spółkę  Wielkopolski  Fundusz
Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką). 

 Misją  Spółki  jest  działanie  na  rzecz  rozwoju  Województwa Wielkopolskiego,  a  celem  jej
działania  jest realizowanie zadań  na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania
środkami finansowymi za pomocą instrumentów finansowych:
-  w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
-  w obszarze wsparcia rozwoju obszarów miejskich, 
-  w obszarze wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz
-  podejmowanie  działań  w  zakresie  promocji  Województwa  Wielkopolskiego  jako  regionu
atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. 
Realizując powyższe cele Spółka podejmie działania polegające w szczególności na:
-  likwidowaniu barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych

instrumentów finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, inwestorom
realizującym  projekty  rozwojowe  na  terenie  miast  oraz  projekty  z  zakresu  efektywności
energetycznej,  -  ułatwianiu  mikro,  małym  i  średnim  przedsiębiorstwom  podejmowania  decyzji
inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego, 

-  umożliwianiu  realizacji  przedsięwzięć  gospodarczych,  które  służą  wzrostowi  konkurencyjności
wielkopolskich przedsiębiorców, 

-  wspieraniu zmian strukturalnych w gospodarce Wielkopolski,
-  stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski, 
-  wzmacnianiu potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, 
-  tworzeniu warunków dla powstawania nowych,  trwałych  miejsc   pracy w Wielkopolsce, 
-  międzynarodowej promocji gospodarczej regionu, 
-  szkoleniu i doradztwie. 
Wszelki zysk Spółki powstały w związku z jej  działalnością będzie służył realizacji jej misji oraz
celów statutowych.

Powierzenie  opisanych  zadań  Spółce  przez  Województwo  Wielkopolskie  nastąpi  w  trybie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw.
zamówienia in-house), którego koniecznym warunkiem jest sprawowanie przez  zamawiającego nad
osobą prawną kontroli, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą
na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami
tej osoby prawnej. 
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W chwili obecnej struktura kapitałowa FRiPWW uniemożliwia przeprowadzenie ww. procedury
ponieważ  jednym  z  jego  udziałowców  jest  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  (22,5%  kapitału
zakładowego  FRiPWW).  Pierwotnie  BGK  miał  wystąpić  z  FRiPWW,  co  umożliwiłoby  Spółce
otrzymanie zamówienia in-house. Jednakże procedury wewnątrz BGK jak i w Ministerstwie Finansów
(właścicielem BGK jest Skarb Państwa) przedłużyły się tak dalece, że naruszone zostałyby terminy
przewidziane w umowach z BGK i  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, tj.  z dotychczasowymi
powiernikami  funduszy  JEREMIE  i  JESSICA.  W  związku  z  powyższym  istnieje  konieczność
przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Spółki.

 Dodatkowymi  argumentami  przemawiającymi  za  przystąpieniem  przez  Województwo
Wielkopolskie do Spółki są:

a) szczególny charakter usług jakie będą realizowane tj. zarządzania środkami pochodzącymi
ze zwrotów z instrumentów finansowych oraz zarządzania portfelem zbudowanym przez
dotychczasowych menadżerów finansowych JESSICA i JEREMIE, 

b) realizacja zadań w zakresie promocji Województwa Wielkopolskiego,

c) większa  zdolność  pozyskiwania  kapitału  prywatnego  i  publicznego  w  ramach
oferowanych produktów finansowych.

Przyjęcie  uchwały  przez  Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  realizacja  ww.  działań
polegających w szczególności na powierzeniu zadań w zakresie zarządzania środkami finansowymi na
rzecz rozwoju Województwa Wielkopolskiego pozwoli  na skuteczną  realizację  przyjętych założeń
Samorządu Województwa Wielkopolskiego m.in. w odniesieniu do budowy regionalnego mechanizmu
finansowania,  przyczyniającego  się  jednocześnie  do  wzmacniania  konkurencyjności  kraju  i  jego
spójnego rozwoju. Działania te w pełni wpisują się w obecną polityką rządową prowadzoną na rzecz
tworzenia efektywnych wehikułów inwestycyjnych.  Działalność  Spółki  na rzecz zrównoważonego
rozwoju i wewnątrzregionalnej spójności realizuje nowe podejście do polityki gospodarczej określonej
w Rządowym Planie Odpowiedzialnego Rozwoju, przedstawioną                    i koordynowaną przez
Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a w szczególności wpisując się            w założenia filaru
trzeciego dotyczącego kapitału dla rozwoju dotyczącego mobilizacji  środków finansowych w celu
zwiększenia poziomu inwestycji w kraju oraz założenia filaru piątego dotyczącego zrównoważonego
rozwoju społecznego i regionalnego. 

Tym samym zadania Spółki, stanowią narzędzie realizacji nie tylko Strategii Województwa, ale
również realizują nowy model rozwoju gospodarczego określony przez obecną administrację rządową,
polegający na wykorzystaniu potencjału inwestycyjnego polskiej gospodarki, poprawie infrastruktury
oraz  mobilizacji  środków  finansowych  w  celu  znacznego  zwiększenia  poziomu  inwestycji,  w
szczególności  poprzez  rozbudowę  instrumentów  finansowych,  rozwój  rynków  lokalnych  oraz
niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do usług publicznych. 

Mając  powyższe  na  uwadze  uznać  należy  iż  podjęcie  przedmiotowej  uchwały  jest  w  pełni
uzasadnione.
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