Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym z komponentów projektu „Promocja Zatrudnienia i
Rozwoju Służb Zatrudnienia” w ramach pomocy finansowej Banku Światowego. W wyniku jego działalności
powstawać miały małe przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy. Podobne jak FRP cele realizuje Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, które istnieje od 1994 r. Jest ono organizacją działającą
na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Organizacja
ta wspiera rozwój gospodarczy i służy mieszkańcom miasta i regionu pomocą społeczną. Zajmuje się między
innymi usługami doradczymi dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wspomniane stowarzyszenie zwracało się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyrażenie zgody na zaangażowanie środków FRP jako wkładu własnego do pozyskania dodatkowych środków z
Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego na utworzenie kolejnej linii pożyczkowej. Uzyskało decyzję odmowną. Jako powód decyzji odmownej ministerstwo wskazało fakt prowadzenia
rozmów pomiędzy przedstawicielami zarządu Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych a ministerstwem.
Stowarzyszenie otrzymało następnie informację od PZFP, że nie są prowadzone żadne rozmowy między
PZFP a MPiPS w sprawie środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.
Środki, o których mowa, mogą zostać zaangażowane na pozyskanie kolejnych środków z programów
unijnych. Środki pozyskane z Funduszu Powierniczego JEREMIE to projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz finansowany z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Stowarzyszenie wskazuje, że środki z udziału własnego będą sukcesywnie wracać na rachunek bankowy
TOR#10 w trakcie spłacania udzielonych pożyczek przez ostatecznych beneficjentów.
Należy wskazać, że pozyskanie przez potencjalnych beneficjentów nowych środków przyczyni się do
znacznego spadku bezrobocia i do rozwoju regionu.
Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Na jakiej podstawie prawnej są prowadzone rozmowy między funduszem pożyczkowym a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej?
2. Czy ministerstwo dostrzega efekty działalności organizacji, które we współpracy z innymi podmiotami
i z wykorzystaniem środków funduszu wpływają na zmniejszenie poziomu bezrobocia?
3. Czy możliwe jest zaangażowanie środków pochodzących z FRP do pozyskania dodatkowych środków z
Funduszu Powierniczego JEREMIE?
4. Jeżeli tak, to jakie należy spełnić przesłanki, aby możliwe było zaliczenie powyższych środków na
udział własny?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

