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Raiffeisen-Leasing PoLska s.a. – LideR unijnych instRumentów finansowych

Finansowanie innowacji dzięki środkom UE

RadomkLima – jedyny  PoLski PRojekt  adaPtacji do zmian kLimatu w Ramach PRogRamu Life

Błękitno-zielona sieć infrastruktury

Atrakcyjne warunki preferencyjnego finansowania są ogromnym wsparciem i szansą na rozwój innowacyjnej 
działalności mikro, małych i średnich firm, a także startupów. Dzięki partnerskiej umowie Raiffeisen-Leasing  
Polska S.A. z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, polscy przedsiębiorcy, stawiający na nowoczesność,  
uzyskali dostęp do 670 mln zł z unijnego instrumentu finansowego InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 
oraz COSME. Ze środków uruchomionych w maju mogą korzystać przez najbliższe dwa lata. O nowych instrumen-
tach finansowych rozmawiamy z Andrzejem Krzemińskim (n.z.), prezesem Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 

Woda i zieleń doskonale wpisują się w zurbanizowaną przestrzeń miejską.  Odpowiednio dobrane rośliny, sadzawki, 
oczka wodne, naturalne i sztuczne zbiorniki retencyjne poprawiają mieszkańcom komfort życia i powodują nawet trzy-
krotną redukcję zanieczyszczeń powietrza. W upalne dni obniżają temperaturę, zwiększają wilgotność i tworzą mikro-
klimat. Chronią przed podtopieniami, a także powodziami przy nawałnicach i obfitych opadach. Takie właśnie mają być 
efekty demonstracyjnego projektu „Radomklima – adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę 
wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, realizowanego w ramach unijnego programu LIFE. 

– Wsparcie dla innowacyjnych projek-
tów nie jest zbyt ryzykowne dla firmy le-
asingowej?

– Finansowanie takich przedsięwzięć 
obarczone jest pewnym ryzykiem, ale dzię-
ki naszej współpracy z Komisją Europejską 
i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym 
(EFI) dzielimy się nim po połowie. Takie 
rozwiązanie przyniosło bardzo dobre efek-
ty w programach poprzedzających wpro-
wadzenie nowych instrumentów finanso-
wych InnovFin i COSME. W poprzedniej 
perspektywie UE uruchomiliśmy w Raif-
feisen-Leasing Polska S.A. program RSI 
wspierający finansowanie innowacyjnych 
małych i średnich firm oraz działalności 
badawczo-rozwojowej. Byliśmy pierwszą 
w Europie i jedyną w Polsce firmą leasin-
gową, która podpisała umowę gwarancyj-
ną z EFI o podziale ryzyka w ramach tego 
instrumentu. Wdrożyliśmy też program 
CIP (Competitiveness and Innovation Fra-
mework Programme), na rzecz konkuren-
cyjności i innowacji, który cieszy się dużym 
powodzeniem wśród małych i średnich 
firm. Zapewnił przedsiębiorcom dostęp do 
gwarancji w wysokości 210 mln zł. Połowa 
funduszy z tego programu, który będzie 
kontynuowany do końca 2017 roku, jest 
już wykorzystana.

– Uruchomione w maju nowe instru-
menty finansowe COSME i InnovFin na 
kwotę 670 mln zł są kontynuacją poprzed-
nich programów?

– Obydwa programy udostępnione pol-
skim przedsiębiorcom, dzięki gwarancjom 
z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
są nowością w naszej ofercie. COSME jest 
przeznaczony na wzmocnienie i wspieranie  
konkurencyjności mikro, małych i średnich 
firm, zatrudniających do 250 osób, z ob-
rotem nie przekraczającym 50 mln euro 
rocznie. Można uznać, że jest to uzupełnie-
nie programu CIP. Do wykorzystania mamy 
tutaj kwotę 520 mln zł w ciągu dwóch 
najbliższych lat. Pozostałe 150 mln zł zagwa-
rantowane jest dla instrumentu finansowe-
go, InnovFIN w programie Horyzont 2020. 
Z preferencyjnego finansowania skorzystają 
przede wszystkim firmy innowacyjne na 

wsparcie nowatorskich technologii i  projek-
tów obarczonych wysokim ryzykiem. Dzię-
ki gwarancjom EIF możemy uwzględniać 
niepowodzenia takich transakcji, co jest 
niezmiernie ważne dla beneficjentów tego 
programu. Wśród kryteriów kwalifikujących 
firmy do otrzymania finansowego wspar-
cia z programu InnovFin nie bierze się pod 
uwagę wielkości obrotu, ale m.in. dynami-
kę rozwoju przedsiębiorstwa, efektywność 
prowadzonych prac badawczo-rozwojo-
wych, patenty za nowatorskie rozwiązania, 
nagrody za innowacyjność. W obu progra-
mach warunki preferencyjnego finansowa-
nia są bardzo atrakcyjne dla przedsiębior-
ców, dlatego oceniamy, że w ciągu dwóch 
lat, skorzysta z nich 6-7 tys. polskich firm. 

– Na czym polegają te preferencje?
– Klientom z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw oferujemy finansowanie 
inwestycji o niższym oprocentowaniu, na 
dłuższy okres spłaty nawet do 10 lat, przy 
złagodzonych wymaganiach dotyczących 
zabezpieczeń i znacznie uproszczonej 
procedurze. Wsparcie obejmuje finanso-
wanie w formie leasingu, jak i pożyczek 
w euro lub złotówkach. W programie In-
novFin zwrotna pomoc wynosi od 25 do 
930 tys. euro. Dzięki gwarancjom UE po-
magamy innowatorom realizować wizjo-
nerskie pomysły i zamieniać ich marzenia 
w prawdziwe sukcesy. W ramach programu  
COSME oferujemy preferencyjny lea-
sing oraz pożyczki o wartości od 100 do 

600 tys. zł  (25 do 150 tys. euro) dla małych 
i średnich przedsiębiorstw przy zachowaniu 
tych samych udogodnień. Środki mogą słu-
żyć do sfinansowania np. zakupu pojazdu 
dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej 
lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. 

– Pośrednictwo firmy leasingowej uła-
twia klientom dostęp do unijnych środków?

– Programy ramowe UE z budżetem 
ponad 100 mld euro są dodatkowym źród-
łem finansowania rozwoju gospodarczego 
w państwach członkowskich. Uwzględnione 
w nich instrumenty umożliwiają finanso-
wanie zwrotne przedsięwzięć na zasadach 
korzystniejszych od rynkowych. Preferen-
cyjna oferta dystrybuowana jest przez  
Narodowych Pośredników Finansowych. Są 
to krajowe instytucje finansowe, które z po-
wodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zy-
skały akceptację instytucji unijnych, w tym 
przede wszystkim Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego. Raiffeisen Leasing jest 
takim pośrednikiem. Nasza współpraca 
z instytucjami unijnymi trwa od 14 lat. 
Podpisaliśmy umowy na ok. 3 mld zł z linii 
kredytowych na finansowanie firm z sek-
tora MŚP. Dodatkowo pozyskaliśmy ponad 
miliard zł gwarancji unijnych. Wsparliśmy 
ponad 21 tys. przedsiębiorców. Ta kwota 
to potężny zastrzyk napędzający polską 
gospodarkę. Dzięki stałemu dostępowi 
do środków unijnych za naszym pośredni-
ctwem polskie firmy mogą budować swoją 
innowacyjność i konkurencyjność zarówno 
na polskim, jak i międzynarodowym rynku. 
Za nasze dotychczasowe zaangażowanie 
w wykorzystanie środków UE zostaliśmy 
wyróżnieni m.in. tytułem Lidera Unijnych 
Instrumentów Finansowych. Traktujemy to 
jako zobowiązanie i kontynuację przyjętej 
przez nas polityki działania na rzecz rozwoju 
i innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
i gospodarki.  Rozmawiała: Jolanta Czudak

JAROSłAW GOWIN, WICEPREZES RADy MINISTRóW, MINISTER NAUKI  
I SZKOLNICTWA WyżSZEGO. 

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Europy jest jednym 
z priorytetów największego  programu badań i innowacji Unii Eu-

ropejskiej jakim jest Horyzontu 2020 z budżetem ok. 80 mld euro. Polscy 
naukowcy i przedsiębiorcy zabiegają o środki z tego programu, ale konku-
rencja międzynarodowa jest olbrzymia i osłabia naszą skuteczność. Aby 
działać znacznie bardziej efektywnie, niezbędne jest doskonalenie kom-

petencji w wielu obszarach, w tym m.in. zarządzania finansami. Wieloletnie doświadczenie 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. we współpracy z instytucjami finansowymi UE jest niezwykle 
cenne i pomocne w pozyskiwaniu znaczących środków z programów ramowych dla pol-
skich przedsiębiorców. Dzięki tej inicjatywie, małe i średnich firmy, a także  startupy uzyskały 
dostęp do 670 mln zł z programu Horyzont 2020 oraz COSME na bardzo korzystnych warun-
kach finansowych. Preferencyjne wsparcie oferowanie przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 
traktujemy jako niezmiernie ważną inwestycję w rozwój innowacyjnych firm i budowanie 
konkurencyjnej gospodarki. Zwrotna pomoc pozwala na wielokrotne wykorzystywanie unij-
nych środków i ma przewagę nad pomocą dotacyjną. Watro z tej szansy skorzystać. 

Pilotażowy projekt zwyciężył w kon-
kursie programu LIFE, który jest jedynym 
instrumentem finansowym Unii Euro-
pejskiej, wspierającym przedsięwzięcia 
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu w 
obecnej  perspektywie 2014-2020. Radom 
jest pierwszym w Polsce i nielicznym w Eu-
ropie miastem, którego władze samorzą-
dowe urzeczywistniają zamierzenia zwią-
zane z adaptacją do zmian klimatu wraz z 
partnerami: radomską spółką Wodociągi 
Miejskie, Uniwersytetem Łódzkim oraz 
warszawską firmą – FPP Enviro Sp. z o.o.

– Tereny zurbanizowane, wypełnione 
gęstą zabudową, pozbawione zieleni i cie-
ków wodnych, charakteryzują się tempe-
raturą wyższą nawet o kilkanaście stopni 
od miejsc obfitujących w bujną roślinność 
– wyjaśnia prof. Maciej Zalewski z Uni-
wersytetu Łódzkiego. – Te różnice odczu-
walne są w dzień i w nocy kiedy rozgrzane 
asfaltowe i betonowe powierzchnie od-
dają ciepło do atmosfery. Skutki efektu 
cieplarnianego stają się coraz groźniejsze. 

Nasilające się obecnie zmiany klimatu 
powodują nie tylko wzrost temperatury, 
ale również susze, huragany, nawałnice 
i powodzie. Wystarczy ulewa, aby miej-
skie ulice zamieniły się w rozlewiska lub 
rwące potoki. Takie sytuacje zdarzają się 
bardzo często. Obserwujemy je niemal 
każdego dnia. 

– Te niekorzystne zjawiska można zła-
godzić wprowadzając w miastach tzw. 
błękitno-zieloną infrastrukturę, dodaje 

profesor. – Małe zbiorniki, cieki wodne 
i odpowiednio dobrana roślinność, zwięk-
szają możliwości retencji wody deszczo-
wej, spowalniają jej odpływ i przyczyniają 
się do poprawy bilansu wodnego w mia-
stach. Takie działania ułatwiają adaptację 
do zmian klimatu. Ideą demonstracyjne-
go projektu w Radomiu jest wypracowa-
nie modelowych rozwiązań w tym zakre-
sie,  które  będzie można  powielać także 
w innych miejscach. Wspólnie pracujemy 
nad koncepcją dzieląc się z partnerami 
naszym doświadczeniem i naukowymi 
dokonaniami.

Zadania w pilotażowym projekcie  
„Radomklima”

Każdy z partnerów ma do wykonania 
bardzo ważny zakres zadań w demon-
stracyjnym projekcie. Mapę terenów 
wrażliwych na zmiany klimatyczne oraz 
tzw. „ocenę podatności miasta na zmiany 
klimatu” przygotowuje spółka FPP Enviro.

– Dzięki  metodologii opracowanej 
przez grupę hydrologów i klimatologów 
współpracujących z naszym zespołem 
oceniamy, które tereny są narażone na 
podtopienia oraz zwiększoną temperatu-
rę powierzchni – informuje Stefan Obłą-
kowski z firmy FPP Enviro. 

– Te prognozy dotyczą bliskiej i bar-
dzo odległej perspektywy, sięgającej 
2100 roku.  Hydrolodzy analizują m.in. 
jak zwiększone opady wpłyną na zagro-
żenie powodziowe, podtopienia i system 

kanalizacji deszczowej w mieście. Takie 
obliczenia są niezbędne do skutecznego 
planowania i rozwoju nowoczesnej in-
frastruktury, a także planowania działań 
adaptacyjnych. 

Rozproszona sieć malutkich zbiorników 
retencyjnych na terenie miasta, rowów 
infiltracyjnych, stawów zminimalizuje 
ilość wody odprowadzanej po intensyw-
nych opadach do kanalizacji deszczowej. 
Dzięki ich wprowadzeniu powstaną natu-
ralne siedliska przyrodnicze, które będą 
zmieniały charakter i klimat w mieście. 
Cenne przyrodniczo obiekty zostaną zlo-
kalizowane w różnych miejscach zurbani-
zowanej przestrzeni miejskiej. FPP Enviro 
już wkrótce przystąpi do wykonywania 
pierwszych prac.  

Najtrudniejszy zakres zadań związa-
nych z renowacją i budową zbiorników 
retencyjnych, polderów zalewowych i re-

naturalizacją koryta rzeki Mlecznej należy 
jednak do Wodociągów Miejskich i władz 
miasta   Radomia. Wykupy gruntów pod 
inwestycje wymagają długotrwałych ope-
racji formalno-prawnych, postępowań 
spadkowych, ocen oddziaływania na śro-
dowisko, wielu decyzji administracyjnych 
i pozwoleń.  

– Sprawy formalno-prawne pochła-
niają bardzo dużo czasu, ale przy dobrej 
współpracy ze wszystkimi organami i służ-
bami można je przyspieszyć – mówi Leszek 
Trzeciak, prezes zarządu Wodociągów 
Miejskich Sp. z o.o. – Liczę, że nam się 
to uda. Mamy już doświadczenie, bo od 
2004 roku zrealizowaliśmy wiele inwesty-
cji porządkujących gospodarkę wodno-
ściekową w mieście na łączną kwotę pół 
miliarda złotych.

W projekcie Radomklima o wartości 
24 mln zł, Wodociągi Miejskie planują 
m.in. zwiększenie objętości retencyjnej 
i oczyszczenie 12-o hektarowego zalewu 
Borki, przywrócenie naturalnego biegu 
małej rzeczki Mlecznej oraz budowę no-
wego jazu i zbiornika na Potoku Północ-
nym, który będzie pełnił funkcję retencyj-
ną i rekreacyjną dla mieszkańców.

Kompleksowe działania w mieście
Radom nie leży nad większą rzeką, ale 

przy intensywnych opadach i szybkich 
wezbraniach w mieście występują liczne 
podtopienia. Asfaltowo – betonowe po-
wierzchnie nie przepuszczają wody i two-
rzą się rozlewiska. Brakuje jej natomiast 
w okresach suszy, która często nawiedza 
miasto. 

– Od dawna myśleliśmy o budowie 
zbiorników retencyjnych do magazynowa-
nia wody, ale pieniądze na takie inwestycje 
były nieosiągalne w poprzedniej perspekty-
wie UE – podkreśla prezes Leszek Trzeciak.  
– Takie możliwości pojawiły się dopiero 
teraz w programie LIFE. Przystąpiliśmy do 
tego konkursu i nasz projekt został wybra-
ny, jako jedyny z Polski, który  łączy porząd-
kowanie gospodarki wodnej ze zmianami 
klimatu. 

Połowę  kosztów z 24 mln zł przewi-
dzianych na jego realizację pokryje Komi-
sja Europejska. Pozostałą część sfinansuje 
NFOŚiGW oraz Gmina Miasto Radom 
i  Wodociągi Miejskie. 

– Pracujemy intensywnie nad doku-
mentacją, aby pod koniec 2017 roku 
ogłosić pierwsze przetargi – podsumowu-
je prezes radomskiej spółki. – Wykonanie 
wszystkich zadań w projekcie Radom-
klima musimy zakończyć w 2020 roku. 
Gospodarowanie wodami powierzchnio-
wymi chcemy uporządkować w sposób 
kompleksowy i całkowicie oddzielić kana-
ły deszczowe od sanitarnych. Część takich 
inwestycji już wykonaliśmy, a kolejne bę-
dziemy kontynuować w tej perspektywie. 
Staramy się o dodatkowe środki na rozbu-
dowę kanalizacji deszczowej. 

Kompleksowe rozwiązania i adaptacja 
do zmian klimatycznych przez zrówno-
ważoną gospodarkę wodą w przestrzeni 
miejskiej są priorytetem dla władz miasta 
Radomia i spółki na najbliższe lata. (jc)

DLA PRZySZłOśCI MIESZKAńCóW RADOMIA 

Ograniczenie ryzyka powodzi i podtopień, poprawa jakości wód powierzchniowych 
i znaczna redukcja zanieczyszczeń powietrza to główne cele projektu „Radomklima 

– adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni 
miejskiej Radomia”. Stabilizacja temperatury, zwiększona wilgotność i odpowiednio do-
brana roślinność ma jeszcze jeden wielki walor dla mieszkańców. Mikroklimat wpływa na 
poprawę ich samopoczucia i zdrowia.  Naukowcy potwierdzają, że  znacząco maleje liczba 
zachorowań na alergię, astmę oraz inne schorzenia dróg oddechowych wynikające z zanie-
czyszczeń powietrza atmosferycznego. Znacznie częściej na te choroby zapadają mieszkań-
cy asfaltowo-betonowych miast niż miejsc skąpanych w zieleni.  Realizacja projektu przynie-
sie mieszkańcom Radomia wiele korzyści w tym zakresie. 

Fot. Archiwum


