Wsparcie dla
przedsiębiorców
w ramach
instrumentów finansowych
programów
Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej

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.

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej
• Działa na mocy uchwały Rady Ministrów
• Działa przy Związku Banków Polskich.
• Oferuje wsparcie informacyjno-promocyjne i doradcze
dotyczące instrumentów finansowych programów UE, w tym:
o COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
MŚP
o Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych i
innowacji
o Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”)
o Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i
kreatywnego
• Bezpłatnie, na terenie całego kraju.

KPK IF PUE oferuje
wsparcie dla:
• przedsiębiorców i innych beneficjentów ostatecznych
instrumentów finansowych,
• rynku finansowego (obsługa pośredników
finansowych oraz kandydatów na pośredników),
• instytucji otoczenia biznesu
(uzupełnienie oferty, współpraca),
• regulatorów (wsparcie w planowaniu
i wdrożeniu instrumentów publicznych,
w kwestiach pomocy publicznej itp.)

MISJA: one-stop-shop w zakresie informacji
o instrumentach finansowych
we wszystkich programach UE

System wdrażania programów UE w Polsce

Bariery w dostępie MŚP
do finansowania
brak zdolności kredytowej
brak zabezpieczenia
brak wkładu własnego
krótki okres działalności
brak historii finansowej
nietypowa działalność, np. w branżach kreatywnych
– słabo znanych przez instytucje finansowe
• nietypowe projekty, np. innowacyjne – o większym
ryzyku niepowodzenia
…
•
•
•
•
•
•

= ZBYT DUŻE RYZYKO = odmowa finansowania

Zagrożenia związane
z kryzysem COVID-19
• pierwszy efekt: wstrząs wynikający ze spadku aktywności
gospodarczej Chin w I kwartale 2020 r.;
• od marca 2020 wstrzymanie gospodarki w Europie:
o szok podażowy wynikający z zakłócenia łańcuchów
dostaw i nieobecnością w miejscu pracy;
o szok popytowy spowodowany mniejszym popytem
konsumentów i wstrzymaniem planów inwestycyjnych
Efekty to m.in.
• ograniczenie płynności finansowej przedsiębiorstw
• ograniczenie dostępności zewnętrznych źródeł
finansowania, m.in. z powodu pogorszenia oceny
kredytowej

Jak działają instrumenty
finansowe programów UE?
Program (ramowy) Unii Europejskiej:
•
•
•

•

zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem
wybranej agencji wykonawczej (np. EASME, EFI)
dla państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych
instrumenty finansowe obsługiwane przez Narodowych Pośredników
Finansowych
najczęstsze narzędzia: gwarancja, pożyczka, finansowanie kapitałowe

Preferencyjne finansowanie
Forma finansowania: kredyt, pożyczka, leasing, poręczenie, kapitał
udziałowy itp.
W zależności od programu, dla różnych grup przedsiębiorców
Przeznaczenie: inwestycje lub kapitał obrotowy (nowe transakcje)
Główne korzyści :
• finansowanie dla „bardziej ryzykownych klientów”
• brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
• brak lub niższy wymagany wkład własny
• wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
• obniżenie marży
• usługi dodatkowe (doradztwo)
Ponadto:
• brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
• proste procedury
• oferta łatwo dostępna

PLATFORMA
POLSKICH POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
PROGRAMÓW RAMOWYCH UE 2014-2020

Program COSME
• poprzednik: Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
CIP 2007-2013
• COSME: Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the
Competitiveness of Enterprises and SMEs) na lata 2014-2020.
• W programie gwarancje obejmujące:
o kredyty inwestycyjne i obrotowe,
leasing, poręczenia
o możliwe finansowanie do 3 mln euro
o dla mikro, małych i średnich przeds.
o bez wymogów dot. innowacyjności itp.
o gwarancja 50%
• Instrument kapitałowy: Equity Facility for Growth

Program COSME: aktualna oferta (1)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta pośredników finansowych z regwarancją BGK:
• kredyty inwestycyjne i obrotowe do równowartości ok 600 tys. zł (150 tys. EUR),
• maksymalny okres gwarancji to: wydłużony* z 27 do 39 miesięcy dla kredytu
obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
• niska prowizja za udzielenie gwarancji (obniżenie* z1% do 0,7% w skali roku),
• zabezpieczenie spłaty gwarancją do 80% zobowiązania,
• możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów,
• alternatywa dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis,
• minimum formalności, ograniczenie wymogów dokumentowych
• powszechna dostępność produktu – dystrybucja przez banki komercyjne.
* dotyczy: Alior Bank, Pekao, PKO BP, SGB Bank

Program COSME: aktualna oferta (2)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Oferta:
•
poręczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych, leasingu finansowego, pożyczek
oraz umów gwarancji, udzielanych przez współpracujące instytucje finansowe,
•
poręczenie może objąć do 80% zobowiązania (poręczenie do 528,8 tys. zł dpowiada
to ok. 660 tys. zł finansowania),
•
okres ważności może wynosić od 5 lat dla kredytów obrotowych oraz do 9 lat dla
kredytów inwestycyjnych i leasingu finansowego,
•
szybka ścieżka decyzyjna.

Oferta:
•
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,
•
obniżony wkład własny (od 10%) dla firm działających powyżej 3 (w standardzie na
rynku jest 20%).
Oferta:
•
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,
•
minimum formalności,
•
finansowanie start-upów,
•
wpłata własna od zera,
•
brak dodatkowych opłat za udzielnie gwarancji
•
Leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją COSME-Covid (pojazdy osobowe do 3,5 t.)

Program Horyzont 2020
• poprzednik: 7 program ramowy w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji na lata 2007-2013
• "Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie
badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020
(The Framework Programme for Research
and Innovation)
• W programie m.in. gwarancje obejmujące:
o kredyty inwestycyjne i obrotowe,
leasing, poręczenia
o możliwe finansowanie 25 tys. – 7,5 mln euro
o dla przedsiębiorców <500 zatrudnionych
o warunek: szybki wzrost lub innowacyjność
• Ponadto szereg instrumentów pożyczkowych, gwarancyjnych,
kapitałowych, doradczych

Program Horyzont 2020:
aktualna oferta (1)
Pośrednicy finansowania dłużnego:
Oferta:
•
preferencyjny leasing i pożyczki od 107 tys. zł do 13 mln zł dla
przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych,
•
innowacyjne inwestycje obarczone wysokim ryzykiem,
•
minimum formalności,
•
koszt leasingu jest niższy niż w przypadku oferty standardowej.
Oferta:
• 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%.
Kryteria innowacyjności:
•
szybki wzrost (20% rocznie przychody lub zatrudnienie przez 3 lata),
•
związki z innowacyjnością w ostatnich 2 latach (patenty, wzory użytkowe, nagrody, udział w
programach wsparcia, wydatki na B+I itp.),
•
plany dot. inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną
(produkcja lub rozwój nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, które są innowacyjne),
•
beneficjent uzyskał wsparcie inwestycyjne ze strony inwestora VC lub anioła biznesu,
•
beneficjent otrzymał finansowanie w ramach europejskich programów wpierania B+I,
•
wystarczy spełnić dowolne z kryteriów.

Program Horyzont 2020:
aktualna oferta (2)
Pośrednicy kapitałowi:
Oferta:
• inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych
fazach rozwoju, w tym serie A,
• 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.
Oferta:
• inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami
inwestycji początkowych również na etapie rund A i
kontynuowaniem inwestycji do rund B,
• inwestycje w startupy technologiczne w Polsce i w innych
krajach europejskich,
• fokus inwestycyjny - marketplace i SaaS,
• fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze
specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i
Rumunii.

Program „EaSI”
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI"
(EU Programme for Employment and Social Innovation) 2014-2020
• W programie gwarancje dla mikrofinansowania:
o pożyczki do wysokości 25 tys. euro
o dla mikroprzedsiębiorców i osób planujących
rozpoczęcie działalności gosp.
o gwarancja 80%
• W EaSI także wsparcie dla finansowania
przedsiębiorstw społecznych
• Inne instrumenty wspierające finansowanie przedsiębiorców:
pożyczki i wsparcie doradcze dla instytucji finansowych itp.

Program „EaSI”: aktualna oferta
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji
społecznych na lata 2014-2020

Pośrednicy finansowania dłużnego:
Oferta:
• kredyty inwestycyjne do 100 tys. zł,
• kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł,
• 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,

Oferta:
• preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych (na
realizacje celów społecznych) od 40 tys. zł do 1,4 mln zł,
• okres pożyczkowy do 7 lat,
• oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%,
• gwarancja EaSI do wysokości 50% zobowiązania.

Kreatywna Europa
Kreatywna Europa - Program dla europejskich Sektorów Kultury
i Kreatywnych na lata 2014-2020
(Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF)

Główne cele programu:
• wzmacnianie konkurencyjności sektorów kultury i kreatywnych
• wspieranie działań na rzecz ochrony europejskiej różnorodności
kulturowej i językowej
• dostęp do finansowania dla „wykluczonych finansowo”
przedsiębiorców z SKK bądź realizujących projekty z zakresu SKK
(klasyfikacja na podstawie kodów NACE/EKD),
W programie Gwarancja dla SKK:
• obejmujące finansowanie dla MŚP i „małych przeds. publicznych”
• finansowanie do 2 mln EUR

Kreatywna Europa, gwarancja
dla sektorów kultury i kreatywnych
• kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8 mln zł
• z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego
• dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych

Szczegółowe informacje
na temat wszystkich programów i instrumentów:

InstrumentyFinansoweUE.gov.pl/oferta

Gwarancje COVID-19
W reakcji na kryzys ogłoszono zmiany w gwarancjach
COSME i InnovFin, w tym:
• 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

Finansowanie na nowych warunkach
już w ofercie pośredników finansowych!

Wykorzystanie w Polsce?
•

Z instrumentów finansowych programów UE na lata 2014-2020
skorzystało ponad 46 tys. polskich przedsiębiorców.

•

Zawarli oni ok. 55 tys. umów finansowania o wartości ponad 9,2 mld
PLN.

•

Polscy pośrednicy finansowi zakontraktowali ponad 18 mld zł
(możliwe są kolejne umowy!)

•

Finansowanie z IF programów 2014-2020 może być dostępne nawet
przez kilka lat po 2020 r.

•

Jeszcze w tym roku mogą zostać uruchomione nowe instrumenty
finansowe, w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

•

Po roku 2020 rozpocznie się wdrażanie instrumentów finansowych
nowej perspektywy, w ramach unijnego programu InvestEU.

Inne instrumenty finansowe
programów UE 2014-2020
Horyzont 2020: instrumenty EBI dla dużych projektów
• InnovFin Emerging Innovators
• InnovFin Science
• InnovFin Energy Demo Projects
• InnovFin Infectious Diseases
• InnovFin Thematic Investment Platforms
• InnovFin Corporate Research Equity
• InnovFin Midcap Guarantee
• InnovFin Advisory

Wsparcie dla pośredników finansowych:
• EaSI Technical Assistance
• EaSI Capacity Building
• CCS GF Capacity Building

Plan Inwestycyjny dla Europy
Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych:
• Okno Infrastruktura i Innowacje: pożyczki EBI
dla projektów inwestycyjnych o wartości od
25 mln EUR, EBI finansuje do 50%

• Okno MŚP i Mid-cap: obejmuje gwarancje EFI
Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych:
„tablica ogłoszeniowa” dla projektów o wartości
od 1 mln euro, poszukujących finansowania
Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego:
wsparcie doradcze dla dużych projektów
inwestycyjnych, KPK częścią polskiego systemu
wdrażania EIAH

Potrzebujesz
wszechstronnego wsparcia
dla swojego biznesu?

Odwiedź
Centrum Rozwoju MŚP

www.parp.gov.pl

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

kontakt: programy@kpkUE.gov.pl
Szczegółowe informacje:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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