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Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Zasady wsparcia:
 przeznaczenie kredytu: finansowanie 

zobowiązań wynikających 
z prowadzonej działalności gospodarczej,

 zwiększenie zakresu gwarancji z 60 do 80 proc. 
kwoty kredytu,

 kwota gwarancji: do 3,5 mln zł, 
 wydłużenie okresu gwarancji z 27 do 39 

miesięcy dla kredytu obrotowego,
 rezygnacja z prowizji BGK za pierwszy rok 

gwarancji (wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty 
gwarancji w skali roku)

Gwarancje de minimis

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach kredytujących, 

które podpisały z BGK 
umowę o współpracy. 
Lista dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpie
czenie-
finansowania/gwarancja-
de-minimis/#c13681

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego na wypadek gdyby 
kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/#c13681
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-de-minimis/najczesciej-zadawane-pytania/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/#c13681


Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia| FAQ
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Mikro i małe firmy
Średnie firmy Gwarancje Biznesmax

Zabezpieczenie spłaty kredytu. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością 
otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją

Zasady wsparcia:
 możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc 

de minimis kredytu obrotowego nieodnawialnego i 
odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku 
bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom 
innowacyjnym i efektywnym ekologicznie,

 rozszerzenie grupy odbiorców o firmy efektywne 
ekologicznie, które np. realizowały inwestycję OZE lub 
gospodarki obiegu zamkniętego,

 kwota gwarancji: do 2,5 mln euro,
 W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis

brak katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku 
przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu 
inwestycyjnego,

 wydłużenie do końca 2021 r. (przed zmianami do 
2020 r.) okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla 
wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach kredytujących, 

które podpisały z BGK umowę 
o współpracy. Lista dostępna 
na stronie
https://www.bgk.pl/mikro-
male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpiecze
nie-finansowania/gwarancja-
biznesmax-z-dotacja/#c8318

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8313
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8318
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/faq/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8318
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Średnie firmy
Duże firmy

Zasady wsparcia:
 przeznaczenie kredytu: zapewnienie 

płynności finansowej,
 zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu, 
 kwota gwarancji: do 200 mln zł,
 do nowych lub odnawianych po 1 marca 

2020 r. kredytów obrotowych w rachunku 
bieżącym i linii kredytowych, w tym kredytów 
walutowych,

 kwota kredytu objętego gwarancją: do 250 
mln zł,

 okres gwarancji maksimum 27 miesięcy

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach kredytujących, 

które podpisały z BGK 
umowę o współpracy. 
Lista dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpie
czenie-
finansowania/gwarancja-
plynnosciowa/#c13692

Zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej. 
Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu bez odsetek oraz kosztów 
związanych z udzielonym kredytem

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-plynnosciowa/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/#c13692
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/faq/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/#c13692
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Mikro i małe firmy
Średnie firmy Fundusz Gwarancji Rolnych

Wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji 
spłaty kredytu 

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

Zasady wsparcia:
 przeznaczenie kredytu: inwestycje w gospodarstwach rolnych 

lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych,
 zabezpieczenie do 80 proc kwoty kredytu,

 maksymalna kwota gwarancji 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł 
(przetwórca),

 okres gwarancji: 

 kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
 kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
 kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy 

(dla pomocy de minimis)
 możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego 

odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, także w 
przypadku: udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu 
kredytu na kolejny okres, podwyższenia limitu kredytu,

 wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów 
obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach 

kredytujących, które 
podpisały z BGK umowę 
o współpracy. Lista 
dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/mik
ro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabez
pieczenie-
finansowania/gwarancja
-dla-sektora-
rolnego/#c9489

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-dla-sektora-rolnego/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego/#c9489
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego/#c9489


Przydatne linki: szczegóły programu| instytucje udzielające wsparcia  
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Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Zasady wsparcia:
 zakres gwarancji: 80 proc. kwoty kredytu,
 maksymalna kwota gwarancji: 480 tys. zł,
 maksymalna wysokość kredytu: 600 tys. zł,
 maksymalny okres gwarancji dla kredytu 

inwestycyjnego: 99 miesięcy,
 rodzaj kredytu: odnawialny lub 

nieodnawialny,
 obniżenie prowizji za udzielenie gwarancji 

z 1 proc. na 0,7 proc.,
 wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji 

dla kredytów obrotowych z 27 na 39 miesięcy

Gwarancja COSME

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach 

kredytujących, które 
podpisały z BGK umowę 
o współpracy. Lista 
dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/mikr
o-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpi
eczenie-
finansowania/gwarancja-
cosme/#c11589

Zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest udzielana na warunkach rynkowych, 
stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji 
BGK udzielanych jako pomoc de minimis lub Regionalna Pomoc Inwestycyjna.

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-cosme/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11589
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11589


Przydatne linki: szczegóły programu| instytucje udzielające wsparcia|FAQ

bgk.pl

Mikro i małe firmy
Średnie firmy
Duże firmy

Zasady wsparcia:
 zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty limitu,
 maksymalna kwota gwarancji: 200 mln zł,
 maksymalna wysokość limitu 

faktoringowego: 250 mln zł,
 maksymalny okres gwarancji: 24 miesiące,
 zabezpieczany rodzaj faktoringu: faktoring 

odwrotny lub faktoring z regresem,
 forma zabezpieczanego limitu 

faktoringowego: odnawialny lub 
nieodnawialny,

 prowizja za udzielenie gwarancji: od 0,25 
proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucjach, które 

podpisały z BGK umowę 
dotyczącą udzielania 
gwarancji spłaty limitów 
faktoringowych z 
Funduszu Gwarancji 
Płynnościowych. Lista 
dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/mikr
o-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/zabezpi
eczenie-
finansowania/gwarancja-
splaty-limitu-
faktoringowego/#c13878

Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie 
dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego. 
W tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/#c13878
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/najczesciej-zadawane-pytania/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/#c13878


Przydatne linki: szczegóły programu

bgk.pl

Mikro i małe firmy
Średnie firmy
Duże firmy

Zasady wsparcia:
 rodzaj kredytu: kredyt obrotowy (czyli 

finansujący bieżącą działalność firmy), nowy 
i już zaciągnięty,

 dla mikro-, małych i średnich firm dopłata 
w wysokości 2 punktów procentowych,

 dla dużych firm dopłata w wysokości 
1 punktu procentowego, 

 okres objęcia kredytu dopłatami: maksimum 
12 miesięcy

Dopłaty do Oprocentowania

Gdzie złożyć wniosek?
 W bankach kredytujących, 

które podpisały z BGK 
umowę o współpracy. 
Lista dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/progr
amy-i-
fundusze/fundusze/fundu
sz-doplat-do-
oprocentowania/#c11237

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez współpracujące z BGK banki 
komercyjne i spółdzielcze firmom, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną 
pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/system-doplat/doplaty-do-oprocentowawania-kredytow-obrotowych-z-fdo/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-doplat-do-oprocentowania/#c11237


Przydatne linki: szczegóły programu| instytucje udzielające wsparcia | FAQ

bgk.pl

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Zasady wsparcia:
 przeznaczenie kredytu: wdrożenie innowacyjnej 

technologii i uruchomienie na jej podstawie 
produkcji nowych lub znacząco ulepszonych 
(przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) 
produktów lub usług,

 zniesienie limitu 6 mln zł premii technologicznej,
 zniesienie obowiązku wniesienia wkładu 

własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa 
na to pozwala, bank kredytujący może przyznać 
kredyt technologiczny na finansowanie do 100 
proc. wartości projektu (wcześniej wkład własny 
stanowił 25%),

 rozszerzenie katalogu wydatków 
kwalifikowalnych

Kredyt na innowacje technologiczne z 
unijnych środków POIR

Gdzie złożyć wniosek?
 wnioski składane są w 

BGK, ale przedsiębiorca na 
etapie wnioskowania do 
BGK musi mieć promesę 
kredytową z banku 
kredytującego

 pełna lista banków 
współpracujących:
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/inwestyc
je/finansowanie-ze-
srodkow-unijnych/kredyt-
na-innowacje-
technologiczne/banki-
wspolpracujace/

Wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Wsparcie stanowi premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego 
udzielonego przez współpracujący z BGK bank komercyjny

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/pytania-i-odpowiedzi-o-kredyt-na-innowacje-technologiczne/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
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bgk.pl

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Zasady wsparcia:
 rozszerzenie dotychczasowego zakresu finansowania o 

kapitał obrotowy – dotyczy nowych pożyczek,
 wydłużona, nawet do 12 miesięcy, karencja 

w spłacie kapitału dla już udzielonych pożyczek,
 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie 

dotychczasowych zobowiązań,
 obniżenie oprocentowania pożyczek,
 niepodejmowanie działań windykacyjnych dla 

przeterminowanych spłat z powodu 
COVID-19 – zmiana harmonogramów spłat, 

 włączenie do oferty pożyczek płynnościowych, 
 brak oprocentowania lub oprocentowanie na 

preferencyjnych warunkach dla nowych pożyczek 
płynnościowych 

Pożyczki unijne, środki UE z krajowych 
i regionalnych programów operacyjnych

Gdzie złożyć 
wniosek?
 W instytucji 

finansującej, z którą 
klient zawarł umowę 
na udzielenie 
pożyczki. Lista 
dostępna na stronie
https://www.bgk.pl/
pozyczki-unijne/

Pożyczki na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. 
Ułatwienia w spłacie pożyczek dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19, częściowo także zmiany w nowych pożyczkach 

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczki-unijne-z-rpo/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/


Przydatne linki: szczegóły programu| instytucje udzielające wsparcia | FAQ

bgk.pl

Zasady wsparcia:
 kwota finansowania dla jednej firmy  – do 

15 mln zł,
 oprocentowanie – 0%,
 okres spłaty pożyczki - do 6 lat,
 karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia 

uruchomienia pożyczki,
 brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki 

i obsługę,
 wakacje kredytowe - wydłużenie okresu 

spłaty na 2 miesiące raz do roku 
(w pierwszym i drugim roku okresu spłaty 
pożyczki),

Pożyczki Płynnościowe z POIR

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucji finansującej, 

która podpisała z BGK 
umowę na udzielanie 
pożyczek. Lista dostępna 
na stronie: 
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/pakiet-
pomocy-bgk/wsparcie-z-
wykorzystaniem-srodkow-
unijnych/pozyczka-
plynnosciowa-dla-msp-z-
poir/#c17251

Pożyczki umożliwiające sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej 
działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c17251
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/default-title/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c17251
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Zasady wsparcia:
 maksymalna wartość pożyczki - 25% wartości 

rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. 
zł,

 oprocentowanie - połowa stopy redyskonta 
weksli NBP, nie mniej niż zero,

 okres spłaty pożyczki - do 4 lat,
 karencja w spłacie - nawet do 12 miesięcy 

(w tym czasie pożyczkobiorca spłaca 
wyłącznie odsetki, przy czym może tego 
dokonywać w okresach kwartalnych, a nie 
miesięcznych),

 brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki 
i obsługę, 

 łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco

Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucji finansującej, 

która podpisała z BGK 
umowę na udzielanie 
pożyczek. Lista dostępna 
na stronie
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/finanso
wanie-dzialalnosci-
biezacej/pozyczki-
unijne/pozyczki-
plynnosciowe-dla-
podmiotow-ekonomii-
spolecznej/#c10621

Pożyczki umożliwiające Podmiotom Ekonomii Społecznej sfinansowanie wydatków 
związanych z utrzymaniem bieżącej działalności organizacji i zapewnieniem jej 
płynności finansowej.

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c10621
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#c10621
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Pozostałe rozwiązania dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Pożyczki na rozpoczęcie działalności lub na cele związane z kontynuacją działalności 
PES. Ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów, które z nich skorzystały lub 
skorzystają 

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

Zasady wsparcia:
 wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy 

niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w 
których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału)

 wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub 
kapitałowo odsetkowych do 6 miesięcy,

 obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy 
(w przypadku bardzo trudnej sytuacji podmiotu nawet do 0 
proc.), 

 wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

 wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 
12 miesięcy

* zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu 
przez pożyczkobiorcę wniosku i wiarygodnym uzasadnieniu wpływu sytuacji 
związanej z COVID-19 na płynność. Zmiany zależą też od oceny sytuacji 
przez pośrednika

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucji 

finansującej, która 
podpisała z BGK umowę 
na udzielanie pożyczek. 
Lista dostępna na 
stronie 
https://www.bgk.pl/mik
ro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/pakiet
-pomocy-bgk/wsparcie-
z-wykorzystaniem-
srodkow-
unijnych/pozyczki-na-
rozwoj-podmiotow-
ekonomii-spolecznej/

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczki-na-rozwoj-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczki-na-rozwoj-podmiotow-ekonomii-spolecznej/faq/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczki-na-rozwoj-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
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Zasady wsparcia:
 możliwość sfinansowania wynagrodzenia 

pracowników, zatrudnionych zarówno na 
umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawną,

 możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek 
nawet do 0% (wcześniej mogło wynosić 
minimalnie 0,25%),

 możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy 
standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek 
udzielonych i nowo udzielonych), w których nie 
rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,

 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie 
spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych),

 brak wymaganego wkładu własnego

Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucji finansującej, 

która podpisała z BGK 
umowę na udzielanie 
pożyczek. Lista dostępna 
na stronie 
https://www.bgk.pl/mikro
-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/inwestyc
je/finansowanie-ze-
srodkow-
unijnych/pozyczka-
szerokopasmowa/#c7504

Wsparcie dla firm z branży telekomunikacyjnej. Ułatwienia w spłacie pożyczki dla 
przedsiębiorców, którzy skorzystają lub już skorzystali z pożyczki na dostęp do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-szerokopasmowa/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/pozyczka-szerokopasmowa/#c7504
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/pozyczka-szerokopasmowa/#c7504
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Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie

Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie obejmuje ułatwienia dla firm, 
które już skorzystały z programu. 

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

Zasady wsparcia:
 zawieszenie spłaty do 6 miesięcy,
 wydłużenie karencji o maksymalnie pół roku, w 

przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat 
kapitałowo-odsetkowych,

 obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali 
roku na okres do 12 miesięcy,

 wydłużenie okresu spłaty o 12 miesięcy,
 możliwość odstąpienia od kar umownych - w przypadku 

zamknięcia działalności w związku z COVID-19
 możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na 

okres 6 miesięcy,
 zawieszenie terminu na korzystanie z bezpłatnych usług 

szkoleń i doradztwa
*Zmienione warunki obejmują tylko obecnych pożyczkobiorców, a nie 

nowych.

Gdzie złożyć 
wniosek?
 W instytucji 

finansującej, z 
którą klient zawarł 
umowę na 
udzielenie 
pożyczki. Lista 
dostępna na 
stronie 
http://wsparciewst
arcie.bgk.pl/

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-z-programu-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
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Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –
Turystyka

Zasady wsparcia:
 pożyczka w całości może zostać przeznaczona na 

sfinansowanie wydatków obrotowych, czyli związanych 
z bieżącą działalnością firmy (np. prąd, wynagrodzenie 
dla pracowników),

 możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek 
o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na 
wniosek przedsiębiorcy (wcześniej oprocentowanie 
wynosiło w zależności od czynników 1,84% lub 0,92%),

 możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy 
standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych 
pożyczek albo 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat 
rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych,

 brak wymaganego wkładu własnego

Gdzie złożyć wniosek?
 W instytucji 

finansującej, która 
podpisała z BGK 
umowę na udzielanie 
pożyczek. Lista 
dostępna na stronie 
https://www.bgk.pl/
mikro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/inw
estycje/finansowanie-
ze-srodkow-
krajowych/pozyczka-
na-rozwoj-
turystyki/#c7594

Pożyczki dla firm działających w branży turystycznej lub okołoturystycznej w Polsce 
Wschodniej. Ułatwienia w spłacie pożyczki dla przedsiębiorców, którzy z niej 
skorzystają lub już skorzystali

Mikro i małe firmy
Średnie firmy

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
Województw 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe z 
POIR

Pożyczki Płynnościowe 
dla PES

Pozostałe wsparcie dla 
PES

Dopłaty do oprocentowania

Pierwszy Biznes –
Wsparcie w starcie

Pożyczki 
Szerokopasmowe 
(POPC)

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia – Turystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych

Gwarancja COSME

Gwarancja spłaty limitu 
faktoringowego

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#c7594
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#c7594


Dziękuję za uwagę

Kontakt
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Małopolski
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
 22 475 14 00
 krakow@bgk.pl 


