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Jak unijne pieniądze trafiają do przedsiębiorców? 
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Przedsiębiorcy 



Projekt realizowany pod nazwą:  
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490,5 mln zł 

Mikropożyczka i 
Pożyczka 
Rozwojowa 

Poręczenia 

Pożyczka na 
Innowacje 

Wejście 
Kapitałowe 

Pożyczka Inwestycyjna i 
Pożyczka Profilowana 

Pożyczka 
Płynnościowa 



Produkty  
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Przedsiębiorstwa 

Mikropożyczka 1 Pożyczka Rozwojowa 2 

Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Profilowana 

Poręczenie 

3 4 

5 Pożyczka Płynnościowa 6 



Produkty  
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Komercjalizacja wiedzy 

Wejście kapitałowe 1 Pożyczka na innowacje 2 



Pożyczka na innowacje  
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 Inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wpisujące się w 
obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie woj. pomorskiego 

 Przedsięwzięcia B+R (VII – IX TRL, również II – VI TRL przy zapewnieniu finansowania 
inwestycji do poziomu IX TRL) służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych i zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do 
działalności gospodarczej, w szczególności poprzez finansowania: 
 badań przemysłowych 
 prac rozwojowych 
 procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla 

własnych rozwiązań technologicznych 
 zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie 

przedsiębiorstwa do ich wdrożenia 
 Infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu 

wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach (uzupełniająco) 

 
W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest przeznaczenie części 
środków pożyczki (maksymalnie 49%) na wdrożenie i komercjalizację prac B+R.  
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ISP 1  
Technologie offshore 
i portowo logistyczne 

ISP 2  
Technologie 

interaktywne  
w środowisku nasyconym 

informacyjnie 

ISP 3  
Technologie 

ekoefektywne  
w produkcji, przesyle, 
dystrybucji i zużyciu 

energii i paliw oraz w 
budownictwie 

ISP 4  
Technologie 
medyczne  

w zakresie chorób 
cywilizacyjnych i okresu 

starzenia 
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Technology Readiness Level –  
Poziom Gotowości Technologicznej 

TRL (Technology Readiness Level) jest metodą służącą do określenia gotowości 
technologicznej danego rozwiązania.  
 
TRL to IX poziomowa skala, której pierwszy poziom opisuje najniższy stopień 
zaawansowania technologicznego projektu a poziom dziewiąty oznacza jego 
pełną dojrzałość i gotowość do wdrożenia. 

badania  
podstawowe 

I II III IV V VI VII VIII IX 
 

badania  
przemysłowe 

prace rozwojowe 



Pożyczka na innowacje  

9 

Kwota pożyczki 
 od 200 tys. PLN do 5 mln PLN 
 finansowanie do 100% nakładów związanych z 

realizowanym przedsięwzięciem 

Okres finansowania  do 10 lat (w tym karencja do 24 miesięcy) 

Dla kogo 

Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju:  
 przed dokonaniem pierwszej komercyjnej sprzedaży na 

dowolnym rynku albo 
 prowadzące działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 

lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,  
prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność 
gospodarczą na terenie województwa pomorskiego 



Pożyczka na innowacje  
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Koszty pożyczki 

Oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania:  
 na warunkach preferencyjnych (pomocy de minimis), 
 na warunkach rynkowych (w przypadku braku możliwości 

skorzystania z pomocy de minimis). 
Brak opłat i prowizji za udzielnie i obsługę.  

Katalog 
przykładowych 
zabezpieczeń 

 weksel własny in blanco 
 poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych 
 przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz 

z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej 

Instytucja 
Finansująca 

Biuro TISE w Gdańsku 
Jaśkowa Dolina 9/6  
80-252 Gdańsk 
Tel. 661 075 972 
pozyczki.pomorze@tise.pl 



Wejście Kapitałowe  
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Środki na rozwój i 
inwestycje w 
zamian za udziały 
lub akcje 

Inwestycje 
wysokiego ryzyka 
zarezerwowane dla 
firm we wczesnej 
fazie rozwoju 

Wsparcie 
menadżerskie 
przedsiębiorstw 

Zysk lub strata po 
zbyciu akcji lub 
udziałów  

1 2 3 4 



Wejście Kapitałowe – konstrukcja  
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Wehikuł 
inwestycyjny w 
formie spółki 

komandytowej 
 

(ASI = alternatywna 
spółka inwestycyjna) 

Netrix 
Ventures 

~4% 

Inwestorzy 
prywatni 

~30% 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 
~66% 

= 



Wejście Kapitałowe 
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Dla kogo 

Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju:  
  przed dokonaniem pierwszej komercyjnej sprzedaży na 

dowolnym rynku albo 
 prowadzące działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 

lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,  
prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność 
gospodarczą na terenie województwa pomorskiego 

Cel finansowania 

Inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-
rozwojową (B+R) wpisujące się w obszary Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie woj. 
pomorskiego 

Wartość JWK  od 200 tys. PLN do 5 mln PLN 

Okres finansowania  do 120 miesięcy 



Wejście Kapitałowe 
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Instytucja 
Finansująca 

Siedziba główna 
Netrix Ventures Spółka z o.o. 

ul. Związkowa 26 
20-148 Lublin 
+48 504 273 150 
pomorskie@netrix.ventures 

Biuro w Gdańsku – wkrótce otwarcie 

Cel finansowania 

Przedsięwzięcia B+R na wczesnych etapach gotowości technologicznej 
(II – IX TRL), w szczególności: 
 badań przemysłowych; 
 prac rozwojowych;  
 procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej 

przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych; 
 zakupu wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej;  
 dostosowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia prac B+R;    
 oraz uzupełniająco: infrastruktury B+R przedsiębiorstwa 

mailto:pomorskie@netrix.ventures


Wejście Kapitałowe – proces inwestycyjny 
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1.  Scouting 
2.  Prescreening 

projektów 

1 

1.  Ocena projektów pod 
kątem biznesowo-
technologicznym  

2.  Proces due dilligence 
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1.  Decyzja inwestycyjna 
Komitetu 
Inwestycyjnego 

2.  Negocjacje warunków 
3.  Finalizacja transakcji 
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Faza poszukiwań Faza analizy Faza transakcji 



Wejście Kapitałowe – coś więcej niż pieniądze 
 

Mentoring 

Smart money 
kapitał + wsparcie w zakresie strategii, działań operacyjnych,  

kontaktów i innego typu pomoc dla startupu. 

Business 
Development 

Networking 
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Pożyczka płynnościowa 

Pożyczka 
Płynnościowa 

• do 150 tys. zł 
• okres finansowania do 5 lat 
• wakacje kredytowe – do 12 miesięcy 
• oprocentowanie:  

• na warunkach rynkowych 
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (od 0%) 

M
ikro

, m
ałe i śred

n
ie 

p
rzed

sięb
io

rstw
a Cel finansowania 

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne,  
w tym np.:  
• koszty wynagrodzeń pracowników,  
• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp., 
• zatowarowanie, półprodukty, itp., 
• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa i nieopłacone na dzień 

1 lutego 2020 r.,  
• bieżące raty pożyczek, kredytów, leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy 

leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzą ze środków EFSI,  
z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł 
pomocy krajowej lub zagranicznej.  

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (powiat: bytowskie, chojnicki, kartuski, 
człuchowski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski, m. Gdyni, m. Słupsk, m. Sopot) 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (woj. pomorskie bez Gdyni i Sopotu) 



Więcej informacji:   
www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ 
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Dziękujemy za uwagę 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Instrumentów Finansowych 
 
www.pozyczkiunijne.bgk.pl 
 


