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Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju 
Pomorza Zachodniego

www. arms-szczecin.eu   www.jeremie.pl



Kim jesteśmy?
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• Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka

miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów) powstała

w 2002 roku w celu stymulowania rozwoju gospodarczego Miasta

(pod dotychczasową nazwą Fundusz Wspierania Rozwoju

Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.) poprzez ułatwianie

przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

• Kapitał zakładowy wynosi ponad 64 mln zł, zaś kapitał

poręczeniowy prawie 25 mln zł. Całość środków może stanowić

zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych na rzecz

przedsiębiorców.



Kim jesteśmy?
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Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., dotychczasowy

„Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Sp. z

o.o. to nowa oferta skierowana do MŚP w postaci kompleksowej

obsługi i pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz jej

prowadzeniu. Wsparcie w postaci analizy pomysłu, doradztwo

inwestycyjne, kredytowe, szkolenia, wsparcie biznesu, strefa inwestora

czy promocja regionu to tylko niektóre z nowych kierunków rozwoju

Spółki.



Oferta
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Działania jakie zaplanowano w ramach nowego kierunku rozwoju Spółki to m.in.:

Stworzenie oferty terenów inwestycyjnych – aktualna baza ofert terenów Spółki oraz Gminy

Miasto Szczecin, głównie za pomocą strony internetowej udostępnionej w kilku językach.

Wsparcie biznesu – powstanie punktu konsultacyjno-doradczego udzielający porad z zakresu

środków pomocowych, wsparcia rynku pracy, dotacji i refundacji UE oraz wsparcia przy

zakładaniu własnej firmy.

Stworzenie strefy inwestora – pomoc przy realizacji procedur inwestycyjnych, przeprowadzeniu

procedur administracyjnych, a także wsparcie przy prowadzeniu negocjacji czy pomoc w obsłudze

procesu inwestycyjnego.

Doradztwo i organizacja szkoleń – głównie z zakresu biznesu, środków unijnych oraz ubiegania

się o zewnętrzne źródła finansowania takie jak np. kredyty.

Promocja gospodarcza – organizowanie wydarzeń o charakterze gospodarczym, promocja i

wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.



Fundusz udziela poręczeń, czyli zabezpieczeń do 
kredytów zaciąganych przez lokalne MŚP. 
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Co robimy?

decyzja o  
poręczeniu

kredyt
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Jak działamy w Jeremie?

Fundusz zrealizował już 4 projekty w ramach Inicjatywy Jeremie

na łączną kwotę około 26 mln zł. Obecnie realizuje szóstą umowę

na kwotę 4mln.

Łącznie udzielonych zostało około: 300 poręczeń w kwocie

niemalże 35 mln zł dla Przedsiębiorców ze Szczecina i gmin

ościennych w ramach środków Jeremie. Kwota udzielonych

kredytów dzięki środkom własnym i w ramach inicjatywy Jeremie

to około 360 mln zł.



Kto korzysta z poręczeń Jeremie?

Cechy charakterystyczne Beneficjenta Jeremie to:

- sektor: MIKRO przedsiębiorstw,

- branża: handel, budownictwo i usługi,

- siedziba bądź prowadzenie działalności na terenie Szczecina,

- przedsiębiorcy posiadający niską zdolność kredytową,

- przedsiębiorcy nieposiadający wystarczających zabezpieczeń,

- firmy w fazie rozwoju,

- firmy wprowadzające innowacje.
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Dostępne programy:

• FG POIG

• Portfelowa linia gwarancyjna de minimis BGK

• Regwarancja EBI w ramach COSME

• Poręczenie w ramach Inicjatywy Jeremie

8

Poręczenie na tle alternatywnych 
form zabezpieczeń:



Zestawienie dostępnych produktów
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FG POIG
Portfelowa linia gwarancyjna de 

minimis
COSME Poręczenie w ramach Jeremie

Fundusz gwarancyjny dla 
rozwoju innowacyjności

okres trwania

do 27 miesięcy na kredyty 
obrotowe

do 27 miesięcy na kredyty obrotowe do 27 miesięcy na kredyty obrotowe

do 66 miesięcy
do 99 miesięcy na kredyty 

inwestycyjne
do 99 miesięcy na kredyty 

inwestycyjne
do 99 miesięcy na kredyty inwestycyjne

kwota 
zabezpieczeni

a
do 3,5 mln zł do 3,5 mln zł do 480 tys. zł do 200 tys. zł

prowizja bezpłatnie 0,5% opłata roczna 1% opłaty rocznej bezpłatnie

przeznaczenie
kredyty obrotowe i 

inwestycyjne
kredyty obrotowe i inwestycyjne kredyty obrotowe i inwestycyjne kredyty obrotowe i inwestycyjne

udział 
procentowy 60% 60% 80% 80%

dodatkowe 
warunki

*7 kryteriów 
innowacyjności

wykluczenia branżowe: rolnictwo, 
sektor rybny, spłata zobowiązań itp.

dla beneficjentów, którzy wykorzystali 
już limit pomocy de minimis

dla przedsiębiorców z Gminy 
Miasto Szczecin oraz gmin 

ościennych
górna granica pomocy de minimis
do 200 tys. EUR (transport 100 tys. 

EUR)



*Kryterium obowiązkowe w ramach 
FG POIG:

Przedsiębiorca:

• zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową 
lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem 
rejestracji;

• jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym;

• uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub 
zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;

• w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach 
jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji;

• środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek 
nowego/ulepszonego wyrobu,  usługi  lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć 
średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu);

• w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% 
kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii 
finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

• w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.
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Warunki poręczeń
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Warunki udzielenia poręczenia:

• kwota do 200.000,00 zł (istnieje możliwość łączenia ze 

środkami własnymi Funduszu),

• okres do 66 miesięcy,

• BRAK OPŁAT

•dla firm ze Szczecina bądź gmin ościennych – Police, 

Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, 

Dobra.



Warunki poręczeń
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Warunki udzielenia poręczenia:

poręczenia do 200 tys. zł procesowane są w ciągu około 2 dni

roboczych od chwili uzyskania kompletu dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Badanie Beneficjenta pod kątem kwalifikowalności może rozpocząć się już w
chwili złożenia wniosku o udzielenie poręczenie/kredyt oraz pierwszych
dokumentów złożonych do banku.

UWAGA: oferty Funduszu nie można łączyć z innymi środkami
unijnymi.
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