
 
POMOC DLA PRZEDSI

�
BIORCÓW  

 
Gmina Dzier�oniów jest udziałowcem w Funduszu Por�cze�  Kredytowych Powiatu 
Dzier�oniowskiego Sp. z o.o.  
W pierwszym kwartale 2011 r. spółka udzieliła  3 nowych por�cze�  na ogóln�  kwot�  162 500 
zł., z czego 1 por�czenie dla  przedsi�biorcy z terenu naszej gminy.    
Ogólnie od pocz� tku działalno�ci Funduszu, z tej formy pomocy nasi przedsi�biorcy 
skorzystali 13 razy na ogóln�  kwot�  por�cze�  343.400,00 zł.,  co przyczyniło si�  do 
powstania 2 nowych firm, a to z kolei do utworzenia  13 nowych miejsc  pracy, a 7 nadal 
pozwoliło utrzyma� . 
Na koniec 2009r. Gmina Dzier�oniów posiadała 65 udziałów na 130.000 zł, co stanowi 9,78% 
udziału  w kapitale zakładowym spółki.   
Natomiast na terenie powiatu dzier�oniowskiego od pocz� tku działalno�ci Funduszu , dzi�ki 
udzielonym por�czeniom powstało 26 nowych firm, utworzono 113 dodatkowych i 
utrzymano 57 dotychczasowych miejsc pracy.  
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Nowe 
L.p. Nazwa gminy 

Liczba 
poręczeń 

Kwota poręczeń 
(PLN) 

Firmy Miejsca pracy 

Utrzymane 
miejsca pracy 

1. 
Gmina Miejska 
DzierŜoniów 

40 1.090.598,26 6 42 22 

2. Gmina Bielawa 44 1.028.173,24 12 46 21 

3. Gmina DzierŜoniów 13 343.400,00 2 13 7 

4. Gmina Piława Górna 16 456.550,00 3 9 5 

5. Gmina Niemcza 3 55.750,00 2 2 - 

6. Gmina Pieszyce 3 95.000,00 - - 2 

7. Miasto Wałbrzych  11 478.400,00 2 10 2 

8. Gmina Łagiewniki  2 25.250.00 1 1 - 

Razem  132 3.573.121,50 28 123 59 

 
Ta forma pomocy dla przedsi�biorców Gmin Powiatu Dzier�oniowskiego i Miasta 
Wałbrzycha  cieszy si�  du�ym zainteresowaniem, jest to � ródło dodatkowego zabezpieczenia 
zaci�ganych kredytów   zwi�zanych z prowadzon�  działalno�ci�  gospodarcz� .  
Działania Funduszu umo� liwiaj�  realizacj�  takich przedsi�wzi��  gospodarczych, które  
z powodu wymogów dotycz�cych zabezpieczenia spłaty kredytu nie mogłyby by�  
realizowane bez udziału funduszu por�cze�  kredytowych.  
21 grudnia 2010 roku Fundusz Por cze!  Kredytowych Powiatu Dzier"oniowskiego 
Sp. z o.o.  podpisał Umow  Operacyjn#-Repor czenie z Menad"erem Dolno$ l#skiego 
Funduszu Powierniczego umo"liwiaj#c# realizacj  Inicjatywy JEREMIE w powiecie 
dzier"oniowskim, poprzez udzielanie por cze!  obj tych repor czeniem ze $rodków 
Dolno$ l#skiego Funduszu Powierniczego. 
Z dniem 05 stycznia 2011 r. Menad"er DFP udost pnił Funduszowi limit Repor czenia  
w wysoko$ci 2.500.000 PLN.  
 
 



 
Charakterystyka por czenia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE: 

1. Por�czenie musi by�  zwi�zane z kredytem lub po�yczk�  udzielon�  przez bank 
znajduj�cy si�  na li�cie banków współpracuj�cych z Funduszem w ramach Inicjatywy. 

2. Kredyt lub po�yczka obj� ta por�czeniem musi by�  przeznaczona na finansowanie 
działalno�ci gospodarczej przedsi�biorcy w zakresie budowy, rozbudowy lub 
rozszerzania działalno�ci gospodarczej. 

3. Mo�e obejmowa�  maksymalnie 80% kwoty kredytu bez odsetek. 
4. Nie mo�e przekroczy�  warto�ci 125 tys. zł. 
5. Mo�e trwa�  maksymalnie 66 miesi cy. 
6. Ka�de por�czenie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE stanowi pomoc de 

minimis. Pomoc de minimis udzielona jednemu przedsi�biorstwu w okresie trzech lat 
nie mo�e przekroczy�  200 tys. EURO, a w przypadku przedsi�biorstw prowadz�cych 
działalno��  z zakresu transportu drogowego 100 tys. EURO. 

 
Warunki udzielania por cze! w ramach Inicjatywy JEREMIE: 
 
Przedsi�biorcy ubiegaj�cy si�  o przyznanie por�czenia w ramach realizacji inicjatywy 
Dolno� l�ski Fundusz Powierniczy musz�  spełnia�  ł�cznie nast�puj�ce warunki: 
 

� nie s�  przedsi�biorstwami b�d�cymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu 
pkt.9-11 komunikatu Komisji  w sprawie wytycznych dotycz�cych pomocy pa�stwa          
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro�onych przedsi�biorstw (Dz. Urz. UE C 244  
z 1.10.2004 r.),  

 
� nie ci��y na nich obowi�zek zwrotu pomocy, wynikaj�cy z decyzji Komisji 

Europejskiej uznaj�cej pomoc za niezgodn�  z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,   
 

� s�  mikro, małym lub � rednim przedsi�biorstwem w rozumieniu przepisów zał�cznika 
nr I do Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008),  

 
Firmy, które chc�  skorzysta�  z tej formy pomocy dodatkowych informacji mog�  uzyska�    
w siedzibie spółki: Dzier�oniów  ul. Batalionów Chłopskich 19, od poniedziałku do pi� tku  
w godz. 8.00 – 16.00, tel. 74/ 645-04-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


