Kompleksowe finansowanie
przedsiębiorstw przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
„Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości
poprzez instrumenty finansowe
RPO WK-P 2014-2020”
Żnin, 28 września 2018 r.

BGK Państwowy Bank Rozwoju
Zakres działalności
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BGK

BGK – Państwowy Bank Rozwoju
współpraca z instytucjami rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK Nieruchomości
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Agencja Rozwoju Przemysłu

Kredyt na innowacje
technologiczne
Podstawowe informacje

Dla kogo:
Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nową
technologię, którzy wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty lub
usługi

Warunki:
▪ Przedsiębiorca musi korzystać z kredytu technologicznego udzielonego przez jeden z
19 banków komercyjnych
▪ wkład własny przedsiębiorcy – min. 25%
▪ BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych – decyduje wielkość
przedsiębiorcy i miejsce realizacji inwestycji

Wysokość dofinansowania:
Do 6 mln zł w formie premii technologicznej (dotacji) przeznaczonej
na spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym

Budżet programu:
422 mln euro (pierwotny) + 50 mln euro
Alokacja w obecnym naborze wniosków wynosi 350 mln zł
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Kredyt na innowacje
technologiczne
Jakie inwestycje
finansujemy

Inwestycja technologiczna1 polega na:
▪ zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług
albo
▪ wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług

Formy nowej technologii1
- prawo własności przemysłowej,
- wyniki prac rozwojowych,
- wyniki badań przemysłowych,
- nieopatentowana wiedza techniczna,
która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do
dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów
lub usług.
1

Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
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Kredyt na innowacje
technologiczne
Terminy rund naboru
wniosków:

Runda

Termin

I runda

od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r.

II runda

od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.

III runda

od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.

IV runda

od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

V runda

od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

VI runda

od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r.
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Gwarancje
spłaty kredytu
BGK dla MŚP

Rodzaje gwarancji
Gwarancja
de minimis

Gwarancja
PLG-COSME

Gwarancja
Biznesmax z dotacją

Zakres zabezpieczenia

do 60% kwoty kredytu

80% kwoty kredytu

do 80% kwoty kredytu

Maksymalny
okres obowiązywania

27 miesięcy
lub 99 miesięcy

27 miesięcy
lub 99 miesięcy

20 lat

obrotowy lub inwestycyjny

obrotowy lub inwestycyjny

na rozwój i innowacje

Opis cech

Rodzaj kredytu
Rodzaj pomocy
publicznej

pomoc de minimis

Na warunkach rynkowych

pomoc de minimis
i/lub regionalna
pomoc inwestycyjna

Maksymalna
kwota gwarancji

3,5 mln zł

480 tys. zł

2,5 mln euro

Korzyści
▪
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Gwarancji i Poręczeń
Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
Tel.: +48 22 522 91 91
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl
www.bgk.pl

▪

▪
▪
▪

dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego
majątku na zabezpieczenie kredytu,
zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej
gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego
kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
o udzielenie gwarancji,
dostępność gwarancji na terenie całego kraju w bankach współpracujących z BGK.

Gwarancja
Biznesmax
- gwarancja spłaty
kredytu dla MŚP
z dotacją

Warunki gwarancji
▪
▪
▪
▪

bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana przez banki kredytujące
gwarancja do 80% kapitału kredytu
maks. 2,5 mln euro
okres gwarancji – do 20 lat

Warunki dopłaty do odsetek
Przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt objęty gwarancją, będzie mógł otrzymać
dodatkowe środki pieniężne w formie dotacji refundującej zapłacone odsetki od kredytu
▪
▪

okres dotacji obejmuje maks. 3 lata od daty uruchomienia kredytu,
Kwota dotacji wyliczana jest jako określony procent wypłaconej kwoty kapitału kredytu
za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą

Korzyści
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Gwarancji i Poręczeń
Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
Tel.: +48 22 522 91 91
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl
www.bgk.pl

▪ zmniejszenie kosztu kredytowania – brak prowizji za gwarancję
i możliwość zwrotu części zapłaconych odsetek
▪ korzystniejsze warunki kredytowania od standardowej oferty banku,
▪ oszczędność czasu – wszystkie czynności związane z kredytem
i gwarancją realizowane są przez bank kredytujący,
▪ szeroki zakres kosztów finansowanych kredytem
(inwestycyjne, towarzyszące, obrotowe, VAT),
▪ korzystny sposób wyliczenia pomocy publicznej,
▪ dostępność gwarancji na terenie całego kraju
w bankach współpracujących z BGK.

PRZYKŁAD: kredyt w kwocie
3,75 mln zł objęty gwarancją
Biznesmax w wys. 3 mln zł
spłacany w 60 ratach
kwartalnych to: oszczędność
z tytułu prowizji ok. 45 tys. zł
i korzyść z tytułu zwrotu
części odsetek - 562,50 tys. zł

8

Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji zagranicznej
Unikalna oferta i doświadczenie

Doświadczenie BGK we wspieraniu eksportu/ekspansji zagranicznej
polskich przedsiębiorstw na 6 kontynentach (60 państw)

Program Finansowe
Wspieranie Eksportu
Finansowanie
krótkoterminowe
Akredytywy zagraniczne
▪ Potwierdzanie
▪ Dyskontowanie

Finansowanie inwestycji
zagranicznych
Finansowanie
długoterminowe

▪ Kredyty dla banku nabywcy
▪ Kredyty dla nabywcy

▪ Post-finansowanie

▪ Wykupy wierzytelności
z kontraktów eksportowych

▪ Gwarancje

▪ Gwarancje

▪ Kredyty strukturyzowane
przeznaczone na finansowanie
ekspansji zagranicznej polskich
przedsiębiorstw

▪ Instrumenty kapitałowe

▪ Instrumenty dłużne
(mezzanine finance)

▪ Prefinansowanie eksportu
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Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji zagranicznej
Przeznaczenie środków i zakres potrzeb

Realizacja krótko-/długoterminowych kontraktów eksportowych

Przeznaczenie
środków

Realizacja projektów zagranicznych

Zakup spółek i/lub aktywów zagranicznych

Polskie przedsiębiorstwa handlowe / produkcyjne poszukujące możliwości:

Zakres
potrzeb

▪ zwiększenia bezpieczeństwa transakcji poprzez przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
▪ poprawy swojej płynności w wyniku niezwłocznego otrzymania zapłaty za sprzedane towary,
▪ wsparcia w finansowaniu zagranicznych kontrahentów (zarówno komercyjnych,

▪
▪

jak i publicznych),
finansowania inwestycji, w której polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy
lub głównego podwykonawcy,
wsparcia w ekspansji zagranicznej (internacjonalizacji polskiego kapitału), tj. m.in. przejęcia,
budowa zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, sieci sprzedaży).
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BGK – oferta produktowa dla przedsiębiorstw

Kredyty:
- obrotowe
- inwestycyjne
- unijne

Ekspansja
Zagraniczna/
Wspieranie
eksportu

Produkty
Skarbowe

Poręczenia i
Gwarancje

Cash
Management

Lokaty
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Czym są pożyczki unijne?

Dlaczego warto?

▪ Pożyczki unijne zastąpiły dotacje

▪ Dostępność na rynku przez różne Instytucje
Finansujące

▪ Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes,
ale także finansują inwestycje związane
z rewitalizacją, termomodernizacją
i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym

▪ Atrakcyjne oprocentowanie
▪ Uzupełnienie oferty proponowanej przez
banki komercyjne
▪ Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu
i formalności

2007-2013 dotacje
2014-2020 pożyczki unijne

Co lepsze i dlaczego?
▪ Przeznaczone dla MŚP będących w luce finansowej
▪ Niskie preferencyjne oprocentowanie już od 0,93%

Pożyczki unijne

▪ Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
▪ Finansowanie brutto bez wkładu własnego firmy

Preferencyjne

Rynkowe

▪ Trwała dostępność środków finansowych – ciągłe
przyjmowanie wniosków, brak naborów, konkursów
▪ Uproszczone procedury aplikowania o środki
i szybka decyzja o przyznaniu pożyczki
▪ Krótki okres uruchamiania środków, elastyczność
w spłacie
▪ Przeznaczenie wsparcia dostosowane do potrzeb

Dotacje
Oferta komercyjna

Projekt realizowany pod nazwą

Wsparcie rozwoju
Mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie prac badawczo
rozwojowych przedsiębiorstw

247 mln zł
Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości
akademickiej

Wsparcie rozwoju nowych
modeli biznesowych
w przedsiębiorstwach

Kim są Instytucje finansujące i jaką pełnią rolę?

Instytucje finansujące współpracujące z BGK (PIF)

1

Banki
komercyjne

2

Banki
spółdzielcze

3

Fundusze
pożyczkowe
Fundusze
poręczeniowe
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Inne instytucje
udzielające
wsparcia
finansowego

Dla kogo pożyczki unijne?

Wsparcie prac badawczo
rozwojowych przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące
działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości akademickiej

Przedsiębiorstwa odpryskowe typu spin-off, spin-out zarejestrowane
i prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. kujawskopomorskiego

Wsparcie rozwoju
Mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność
gospodarczą na terenie woj. kujawsko-pomorskiego nie dłużej niż 5 lat

Wsparcie rozwoju nowych modeli
biznesowych w
przedsiębiorstwach

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące
działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Produkty

1

2

Pożyczka na Badania i Rozwój
(PB+R)

Pożyczka na Zmianę Modelu
Biznesowego (PZMB)
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3

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw
(PM)

Wejście kapitałowe

Pożyczka na Badania i Rozwój

Kwota pożyczki

200 000 zł – 2 000 000 zł

Okres finansowania

do 96 miesięcy

Karencja w spłacie

Preferencje

do 36 miesięcy
(nie wydłuża okresu finansowania)

oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
(pomoc de minimis)

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

Kwota pożyczki

300 000 zł – 1 000 000 zł

Okres finansowania

do 84 miesięcy

do 12 miesięcy

Karencja w spłacie

(nie wydłuża okresu finansowania)

Preferencje

oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
(pomoc de minimis) dla:
- inwestycji w projekty do 500 000 zł;
- inwestycji w obszarze Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw

Kwota pożyczki

do 100 000 zł

Okres finansowania

do 60 miesięcy

Karencja w spłacie

Preferencje

do 6 miesięcy
(nie wydłuża okresu finansowania)

oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
(pomoc de minimis) dla:
- przedsiębiorstw funkcjonujących krócej niż 2 lata;
- inwestycji w obszarze Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wejście kapitałowe

Kwota wejścia kap.

do 1 mln złotych

Okres inwestycji

do 10 lat

Dla kogo

Przedsiębiorstwa odpryskowe inwestujące
w B+R w ramach Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Kto udziela pożyczek unijnych?
Instytucje finansujące współpracujące z BGK (PIF)
1

Pożyczka na Badania i Rozwój

KujawskoPomorski Fundusz
Pożyczkowy
Sp. z o.o.
KujawskoPomorska Agencja
Innowacji
Sp. z o.o.

Wielkopolska
Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

2

Pożyczka na Zmianę
Modelu Biznesowego

3

Pożyczka dla
Mikroprzedsiębiorstw

KujawskoPomorski Fundusz
Pożyczkowy
Sp. z o.o.

Polska
Fundacja
Przedsiębiorczości

KujawskoPomorski Fundusz
Pożyczkowy
Sp. z o.o.

Poręczenia
Kredytowe
Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego
Sp. z o.o.

Toruńska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Wielkopolska
Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

Grudziądzkie
Poręczenia
Kredytowe
Sp. z o.o.

Izba PrzemysłowoHandlowa w
Toruniu

Logo projektu

Dziękujemy za uwagę
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Kujawsko-Pomorski
ul. Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel.: 56 612-01-50

