Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Fundusz powstał w 2002 r., dysponując kapitałem założycielskim w wysokości 222.000 tys. zł.
Przez cztery lata działalności Fundusz pozyskał kolejne środki z samorządów, instytucji
finansowych i organizacji do sumy aktywów ponad 5 min zł, co stanowi wzrost kapitału
poręczycielskiego o ponad 2200%. Jego działalność polega na poręczaniu spłaty kredytów
i pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie 17 powiatów
ziemskich i jednego powiatu grodzkiego. Większość kapitału zaangażowana jest jednak na terenie
powiatu gostyńskiego. Dzięki udzielonym przez banki multiplikatorom Fundusz może poręczać na
kwotę wielokrotnie wyższą niż wysokość kapitału, jakim dysponuje. Od początku swojego istnienia
Fundusz udzielił 345 poręczeń na łączną kwotę 14 min 829 tys. zł. Tak wysokie wyniki są
rezultatem dobrego zarządzania, dużego zainteresowania przedsiębiorców tą formą pomocy oraz
korzystnych relacji z instytucjami finansowymi współpracującymi z Funduszem. Obecnie
udziałowcami Funduszu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Gmina Gostyń, Miasto i Gmina
Krotoszyn, Miasto Leszno, Powiat Gostyński, Gmina Rawicz, Gmina Krobia, Gmina Piaski, Gmina
Poniec, Gmina Pępowo, Gmina Borek Wielkopolski, Gmina Dolsk, Gmina Pogorzela, Gmina
Czempiń. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Stowarzyszenie Kupców
Ziemi Gostyńskiej. Najważniejsze inicjatywy i wyróżnienia Funduszu to: wejście udziałowe Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 500 tys. zł (2004 r.),
wyróżnienie przez Ministra Gospodarki i Pracy za przyczynianie się do wzrostu gospodarczego
regionu (2006 r.),
podpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na
kwotę 3 min zł (2006 r.),
podjęcie decyzji o objęciu dodatkowych udziałów przez BGK w kwocie 595 tys. zł (2006 r.),
zajęcie w rankingu BGK II miejsca pod względem wyników działalności wśród funduszy lokalnych
w Polsce (2006 r.),
otrzymanie tytułu Laureata Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego w kategorii
Instytucja Finansowa roku 2006.
Ze względu na coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia, SFPK Sp. z
o.o. nadal rozwija działalność i pozyskuje dodatkowe środki, dzięki którym jego możliwości
finansowe wciąż się zwiększają. Plany rozwojowe Funduszu to podjęcie starań o podniesienie
udziałów przez obecnych udziałowców, pozyskanie dla spółki nowych udziałowców, wystąpienie z
wnioskiem o kolejne dokapitalizowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, wystąpienie z
wnioskiem o środki w ramach RPO na lata 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego.
Działania Funduszu w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego powiatu
gostyńskiego. Instytucja ta w ciągu zaledwie kilku lat stała się znaczącym podmiotem realizującym
zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Jest aktywnym nośnikiem promocji i kreowania
pozytywnego wizerunku powiatu gostyńskiego.

