Inicjatywy wspólnotowe
Oprócz funduszy, które zostały omówione powyżej, istnieją inicjatywy wspólnotowe.
Obecnie funkcjonują trzy nowe inicjatywy:
Inicjatywy Wspólnoty (Jaspers, Jessica, Jeremie)
JASPERS – jest to wsparcie udzielane potencjalnym beneficjentom projektów
indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym, które zostaną zgłoszone przez instytucje
zarządzającą programem operacyjnym. Do wsparcia kwalifikują sie projekty duże, czyli takie
których całkowita szacunkowa wartość wynosi co najmniej 25 mln euro w sektorze
środowiska oraz 50 mln w pozostałych sektorach. Przedmiotem wsparcia jest pomoc doradcza
mająca na celu przygotowanie ww. projektów do realizacji, w tym m.in. weryfikacja
przygotowanej dokumentacji oraz analiza wybranych problemów. Szczegółowe określenie
zakresu pomocy doradczej następuje w toku negocjacji beneficjenta projektu z ekspertami
JASPERS.
JESSICA – celem tego wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy jest wspieranie inwestycji
służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w miastach. Inicjatywa JESSICA
przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miast lub funduszy powierniczych,
zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy
instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów
rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów
miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej,
regionalnej oraz krajowej. Beneficjenci, dzięki tej inicjatywie będą mieli dostęp do
dogodnych instrumentów finansowych, takich jak korzystne kredyty, środki kapitałowe lub
gwarancje często konieczne do realizacji projektów, ale nie będą mieli możliwości
pozyskania dotacji.
JEREMIE – Inicjatywa ta ma na celu poprawę wykorzystania oraz zwiększenie
efektywności środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach funduszy strukturalnych. Pozwala ona na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy opracowywaniu programów operacyjnych w
zakresie wsparcia MSP za pomocą odnawialnych instrumentów inżynierii finansowej, a
następnie wdrażanie uzgodnionych instrumentów w ramach inicjatywy. JEREMIE to zatem
wsparcie dla instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych, na rzecz poprawy
dostępu do funduszy wparcia rozwoju małych średnich firm, a także mikroprzedsiębiorstw w
regionach.
Ważne dokumenty związane z funduszami unijnymi w Polsce
Dokumenty unijne:
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) stanowią bardzo ważny dokument unijny
określający obszary, dla których – według Unii Europejskiej – powinny zostać przeznaczone
dotacje unijne. Na podstawie tych Wytycznych opracowywane są Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia.

Dokumenty polskie:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), znane również jako Narodowa
Strategia Spójności (NSS), to najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji unijnych.
Określa, na co powinny zostać wydane pieniądze otrzymane przez Polskę z EFRR, EFS oraz
FS. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 stawia sobie za cel tworzenie warunków
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej.

