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Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki,

przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



Jak działają instrumenty finansowe UE?

Model wsparcia:

• Program ramowy zarządzany bezpośrednio przez Komisję 

Europejską za pośrednictwem wybranej agencji 

wykonawczej (np. EFI)

• Wsparcie dostępne w państwach członkowskich UE i 

krajach stowarzyszonych

• Instrumenty finansowe obsługiwane przez Narodowych 

Pośredników Finansowych

• Instrumenty finansowe dostępne w Polsce: gwarancje/ re-

gwarancje, poręczenia/ re-poręczenia

• Produkty dostępne dla przedsiębiorstw z zabezpieczeniem 

UE: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki, 

gwarancje, leasing, finansowanie dłużne typu private debt, 

inwestycje kapitałowe

Efekty w Polsce wg stanu na koniec 3Q2020:

• 56,3 tys. umów na łączną kwotę 9,3 mld zł,

• ponad 1,5 mld zł finansowania C-19 trafiło w 2020 r. 

do ponad 7 tys. polskich przedsiębiorców,

• Dostępność limitu gwarancji: ok. 5,3 mld zł, tj. 

ok. 7 mld zł dostępnego finansowania dla 

beneficjentów ostatecznych



Zmiany warunków udzielania kredytów

Przewidywane zmiany w opinii banków w 4 kwartale 2020 

Źródło: NBP, Raport „ Sytuacja na rynku kredytowym. IV kwartał 2020 r. październik 2020 r.

Interpretacja: 

>0% - złagodzenia warunków 

kredytowania

<0% - zaostrzenie warunków 

kredytowania

Wzrost wymagań  

dotyczących 

zabezpieczenia kredytów



COSME i InnovFin SME

• podniesienie gwarancji dla 

finansowania obrotowego z 50% 

do 80%

• większa elastyczność 

pośredników w zakresie 

odroczenia spłat, restrukturyzacji, 

wakacji kredytowych

• wydłużenie gwarancji dla 

transakcji odnawialnych

• InnovFin: łatwiejsze kryteria, 

dostępność dla przedsiębiorstw 

do 3000 zatrudnionych 

Gwarancje UE w odpowiedzi na COVID-19

EaSI

• zwiększenie maksymalnej wartości 

finansowania z 25 tys. EUR do 50 tys. EUR/ z 

500 tys. do 1 mln EUR (przedsiębiorstwa 

społeczne)

• podniesienie gwarancji z 80% do 90%, dla 

finansowania udzielonego w okresie 

od 1 kwietnia 2020 r do 31 marca 2021 

• przedłużenie okresu obowiązywania 

gwarancji z 6 do 7 lat/ z 10 do 11 lat 

(przedsiębiorstwa społeczne)

• przedłużenie okresu udzielania 

finansowania z gwarancją o 6 miesięcy

• gwarancja pokrywa odsetki za okres do 

360 dni

Kreatywna Europa

• podniesienie gwarancji z 70% do 

90%, w odniesieniu do 

finansowania udzielonego w 

okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 

marca 2021 r.

• przedłużenie okresu udzielania 

finansowania z gwarancją o 6 

miesięcy

• gwarancja pokrywa odsetki za 

okres do 360 dni



Preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców

▪ 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 m-cy

▪ rodzaj kredytu: odnawialny lub nieodnawialny

▪ alternatywa dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy 
de minimis

Warunki anty COVID-19 dot. wyłącznie gwarancji dla kredytów 
obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. i są to:

▪ obniżenie prowizji za udzielenie gwarancji z 1% na 0,7%

▪ wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji dla kredytów 
obrotowych z 27 na 39 miesięcy

Oferta produktowa (1/5)



Oferta produktowa (2/5)

Kredyty dla przedsiębiorców z sektora kultury i sektora kreatywnego

▪ zakres gwarancji: 80 proc. kwoty kredytu

▪ maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR

▪ maksymalna wysokość kredytu: 8,4 mln zł

▪ maksymalny okres gwarancji 99 m-cy

(kredyty inwestycyjne, 27 m-cy kredyty obrotowe

▪ Wysokość prowizji: 0,25%

▪ Pomoc de minimis



Oferta produktowa (3/5)

Pożyczki dla MSP 

▪ kredyty inwestycyjne i 
obrotowe nieodnawialne dla 
przedsiębiorcy do 12,9 mln zł (3 
mln euro)

▪ zabezpieczenie spłaty 
gwarancją do 50% 
zobowiązania (kredyt i odsetki)

▪ koszt gwarancji 0 zł

▪ Okres kredytowania do 10 lat

▪ obniżony wkład własny (od 
10%) dla firm działających 
powyżej 3 (w standardzie na 
rynku jest 20%)

Mikrofinansowanie

▪ kredyty inwestycyjne do 
100 tys. zł do 6 lat

▪ kredyty w rachunku bieżącym 
do 20 tys. zł na 12 m-cy

▪ kredyty dla start-upów (firm 
działających nie dłużej niż 2 
lata), które wystawiły co 
najmniej 1 fakturę/1 
rachunek/1 paragon 

▪ zabezpieczenie spłaty 
gwarancją EaSI do 80% 
zobowiązania

Pożyczki dla 
przedsiębiorstw społecznych

▪ od 40 tys. zł do 1,4 mln zł

▪ okres pożyczkowy do 7 lat

▪ oprocentowanie wynosi 
maksymalnie 8,5%

▪ gwarancja do wysokości 50% 
zobowiązania



Oferta produktowa (4/5)

Leasing lub pożyczki leasingowe

▪ Pożyczki i leasing maszyn, urządzeń, transportu ciężkiego do 

1,5 mln zł 

▪ wyłączone są następujące przedmioty: nieruchomości, 

jachty, samochody osobowe, motocykle, quady, samoloty i 

helikoptery

▪ finansowanie start-upów

▪ wpłata własna od zera

▪ brak dodatkowych opłat za udzielnie gwarancji

Leasing zwrotny płynnościowy 

▪ pojazdy osobowe do 3,5 t

▪ finansowanie samochodu o wartości do 150 tys. zł

▪ finansowanie do 80% wartości przedmiotu wg wyceny 

wykonanej przez DEKRA

Leasing lub pożyczki leasingowe

▪ Pojazdy (z wyłączeniem: samochodów osobowych, 

motocykli, quadów) oraz Maszyny i Urządzeni

▪ Leasing (operacyjny i finansowy) oraz pożyczka 

leasingowa

▪ finansowanie do 1,5 mln EUR lub 6,48 mln PLN

▪ Okres umowy 60 m-cy (transport drogowy, instalacje 

fotowaltaiczne)/ 72 m-cy (maszyny i urządzenia)

Leasing lub pożyczki leasingowe

▪ preferencyjny leasing i pożyczki od 107 tys. zł do 13 mln zł 

dla przedsiębiorców poniżej 3000 zatrudnionych

▪ innowacyjne inwestycje obarczone wysokim ryzykiem

▪ minimum formalności

▪ koszt leasingu jest niższy niż w przypadku oferty 

standardowej



Oferta produktowa (5/5)

Finansowanie dłużne 
typu private debt

▪ obligacje korporacyjne dla 
innowacyjnych przedsiębiorców poniżej 
500 zatrudnionych

▪ finansowanie w zakresie 8-30 mln zł

▪ innowacyjne przedsiębiorstwa, wysokie 
ryzyko,

▪ Pokrycie gwarancją w przypadku 
finansowania obrotowego zwiększono ze 
standardowego poziomu 50%, do 80%

Inwestycje we wczesnej fazie rozwoju

▪ inwestycje w przedsiębiorstwa z sektora IT (tworzące 
oprogramowanie dla biznesu)

▪ dla  europejskich podmiotów  zajmujących się 
oprogramowaniem B2B, z globalnym potencjałem

▪ inwestycje kapitałowe od 25 tys. do 1 mln EUR

Inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ 

▪ inwestycje w startupy technologiczne w Polsce i w innych 
krajach europejskich

▪ fokus inwestycyjny - marketplace i SaaS



InnovFin Instrument Finansowania Chorób 
Zakaźnych (IDFF)

▪ Produkty: gwarancje, pożyczki, instrumenty podziału ryzyka

▪ Kwota od 7,5 mln EUR do 75 mln EUR środków na inicjatywy innowacyjne i nie 

więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

▪ Wsparcie na projekty ukierunkowane na opracowanie szczepionek, leków, 

urządzeń medycznych i diagnostycznych oraz infrastruktury badawczej do 

zwalczania chorób zakaźnych

▪ finansowanie wsparcia badań i innowacji przez małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa oraz promotorów infrastruktury badawczej

▪ każdy kontrakt negocjowany indywidualnie z EBI

▪ konkurencyjna cena i dłuższy okres kredytowania (do siedmiu lat)



▪ Instytucje rynku finansowego obsługa kandydatów na pośredników 

finansowych oraz pośredników finansowych

▪ Przedsiębiorcy i inni beneficjenci ostatecznych instrumentów finansowych

▪ Instytucje otoczenia biznesu uzupełnienie oferty, współpraca, promocja

▪ Regulatorzy wsparcie w planowaniu, wdrożeniu i ewaluacji instrumentów 

publicznych, współpraca ws. pomocy publicznej, konsultacjach z rynkiem

Zakres obsługi KPK IF PUE

One-stop-shop w zakresie informacji

o instrumentach finansowych w programach UE



Przydatne informacje

Bezpośredni kontakt

programy@kpkUE.gov.pl

Serwis KPK ws. „Covid-19” dla rynku finansowego

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Subskrypcja Newslettera KPK 

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/

Badanie potrzeb finansowych

• https://forms.gle/M2W8CUeUHsSMk26V9 (ankieta z danymi osobowymi)

• https://forms.gle/Zk2N22nZcAXAghrc7 (ankieta anonimowa)

Najbliższe dyżury telefoniczne ekspertów 
KPK dla przedsiębiorstw:

▪ 3 XII w godz.: 10.00 – 12.00

▪ 4 XII w godz.: 10.00 – 12.00

▪ 10 XII w godz.: 10.00 – 12.00

▪ 11 XII w godz.: 10.00 – 12.00

Dane dostępowe zamieszczone na 

stronie: 
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

https://forms.gle/M2W8CUeUHsSMk26V9
https://forms.gle/Zk2N22nZcAXAghrc7


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00–380 Warszawa

tel./fax +48 22 696 64 95

programy@kpkUE.gov.pl

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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