
Preferencyjne 

finansowanie dla 

przedsiębiorców  

w programach 

ramowych UE 
 

 

Arkadiusz Lewicki 

Dyrektor 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 

Związek Banków Polskich 

Częstochowa, 03.11.2015 r. 

 



2007-2013: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). 

 

Od 2014: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 

• Działa na mocy uchwały Rady Ministrów 

• Działa przy Związku Banków Polskich. 

• Oferuje wsparcie informacyjno-promocyjne i doradcze 

dotyczące instrumentów finansowych programów UE. 

• Bezpłatnie, na terenie całego kraju. 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 



• przedsiębiorców i innych beneficjentów  

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.) 
 

KPK IF PUE oferuje 

wsparcie dla: 

MISJA: one-stop-shop w zakresie informacji 
o instrumentach finansowych  

we wszystkich programach UE 



Współpracujemy z: 



Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów  

Finansowych 

Programów UE 



POTWIERDZONA JAKOŚĆ 



POTWIERDZONA JAKOŚĆ 
Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu – nagroda dla Związku Banków 

Polskich za działalność Krajowego Punktu Kontaktowego przyznana w 2013 r. 



KPK oferuje wsparcie w zakresie instrumentów finansowych we wszystkich  

programach UE, w których uwzględniono instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. 

 

Programy rozpoczęte przed rokiem 2014, ale nadal aktywne: 

• Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 

• Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 

technologicznego i demonstracji 

• Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress 

 

Programy na lata 2014-2020: 

• COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 

• Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji  

• Program na rzecz przemian i innowacji społecznych („EaSI”) 

• Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i kreatywnego 

 

Jakie programy 

obsługuje KPK IF PUE? 



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 



Dostępne formy wsparcia: 

• kredyty inwestycyjne 

• kredyty obrotowe 

• leasing 

• pożyczki 

• poręczenia kredytowe 

• finansowanie kapitałowe  

(przez fundusze venture capital) 

 

Czym jest preferencyjne 

finansowanie? 



Preferencyjne finansowanie jest dostępne dla wszystkich 

przedsiębiorców, w tym: 
• dla rozpoczynających działalność 

• dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców 

• dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż 

• dla dużych (do 3000 zatrudnionych, powyżej 3000 zatr.) 

 

Na co można przeznaczyć finansowanie? 
• na inwestycje i kapitał obrotowy, w tym m.in.: 

– na działalność badawczo-innowacyjną 

– na zakup środków transportu 

– na finansowanie kontraktów 

• [w części programów] na zakup przedsiębiorstwa 

Preferencyjne finansowanie: 

dla kogo? Na co?  



Główne korzyści dla przedsiębiorców: 

• brak lub niższe wymagane zabezpieczenia  

• brak lub niższy wymagany wkład własny  

• wyższa kwota, wydłużony okres finansowania  

• obniżenie marży 

Ponadto: 

• brak statusu i obciążeń pomocy publicznej 

• proste procedury: finansowanie ze wsparciem UE jest 

dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek 

• oferta łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek) 

• duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów 

Dlaczego warto skorzystać?  



Aktualnie jest dostępne 

finansowanie w programach: 

• Program CIP, SME Guarantee (gwarancja dla MSP): 

o kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz leasing 

o do 3 mln euro zł 

o dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

o bez wymogów dotyczących innowacyjności itp. 

• 7 Program Ramowy, Risk Sharing Instrument: 

o kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz leasing 

o 25 tys. – 7,5 mln euro (100 tys. – 30 mln zł)  

o dla przedsiębiorstw poniżej 500 zatrudnionych 

o dla innowacyjnych lub inwestujących  

w badania i innowacje 

• Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress 

o mikropożyczki (do 25 tys. euro) 

o dla mikroprzedsiębiorstw (poniżej 10 zatrudnionych) 

 



Polscy Pośrednicy Finansowi 

programów UE 2007-2013: 



Bank Pekao S.A. 

o Kredyt inwestycyjny 

o Prosty kredyt inwestycyjny SIL 

o Prosty kredyt inwestycyjny AutoSIL 

o Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla firm  

rozpoczynających działalność 

 

Alior Bank 

o Kredyt Biznes Start  

obrotowy i inwestycyjny 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Kredyt obrotowy dla firm rozpoczynających działalność 

Dla kogo: dla mikroprzeds. działających krócej niż 2 lata, start up 

Rodzaj kredytu: obrotowy nieodnawialny 

Maksymalna wartość kredytu: 20 000 PLN 

Okres kredytowania: dokładnie 1 rok 

Korzyści dla firm: 

• niższa marża kredytowa (co najmniej o 40 bps), 

• zabezpieczenie wyłącznie w postaci gwarancji EFI  

(kredyty obrotowe do 9,999 PLN), 

• bezpłatna gwarancja 

• bez pomocy publicznej. 

 

 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Kredyt inwestycyjny 

Dla kogo: MSP o rocznych przychodach do 20 mln PLN 

Rodzaj kredytu: inwestycyjny 

Maksymalna wartość kredytu: 3 mln EUR 

Okres kredytowania: minimum 1 rok  

Korzyści dla firm: 

• niższa marża kredytowa (co najmniej o 40 bps), 

• zabezpieczenie wyłącznie na przedmiocie finansowania 

(i gwarancji EFI) 

• obniżony wkład własny 

• bezpłatna gwarancja  

• bez pomocy publicznej. 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Wartość finansowania: 

• kredyt inwestycyjny: 10-100 tys. PLN 

• kredyt obrotowy: 5-50 tys. PLN 

Okres kredytowania: od 1 roku do 5 lat 

Korzyści dla firm: 

• zabezpieczenie wyłącznie w postaci gwarancji EFI (kredyt obrotowy) 

i na przedmiocie finansowania (inwestycyjny) 

• minimalny wkład własny - 0% (kredyt inwestycyjny) 

• dodatkowe usługi prawne i szkolenia w ramach udzielonego 

finansowania – usługa wspierająca rozwój nowego przedsiębiorstwa 

• bezpłatna gwarancja 

• bez pomocy publicznej. 

 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Alior Bank 

o Kredyt Biznes Start  

obrotowy i inwestycyjny 

 

Dla mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu dyrektywy unijnej) 

• okres prowadzenia działalności: 0 - 24 M  

• uproszczona księgowość 

• roczny obrót (prognozowany/ faktyczny) do 5 mln PLN 

 

Rodzaj kredytu: inwestycyjny lub obrotowy  

(na finansowanie inwestycji lub dowolnych wydatków  

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Fundusz Poręczeń Kredytowych 

POLFUND S.A. 

o Poręczenie na START  
(dla przedsiębiorców działających nie dłużej niż 3 lata) 

o Poręczenie Biznes Ekspres 

o Poręczenie Micro Invest 2 

 

Raiffeisen-Leasing Polska  

o Leasing dla mikroprzedsiębiorstw,  

w tym start-up 

 

 

 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Raiffeisen-Leasing Polska  

• leasing dla mikroprzedsiębiorstw, w tym start-up 

• na przedmioty o wartości nieprzekraczającej 104 tys. PLN  
(np. maszyny i urządzenia, wyposażenie, sprzęt IT, meble; 

z wyłączeniem pojazdów) 

• forma: leasing operacyjny lub finansowy 

• w PLN lub EUR 

• czas trwania umowy leasingowej: od 1 roku do 5 lat. 

 

 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Korzyści dla klienta: 

 

• brak konieczności przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń 

• możliwość finansowania bez wkładu własnego 

• niższa cena leasingu 

• szybsze procesowanie transakcji, minimum formalności  

 

 

 

Program CIP: Narodowi Pośrednicy 

Finansowi z aktualną ofertą dla 

przedsiębiorców 



Bank Pekao SA 
o kredyty inwestycyjne 
o kredyty obrotowe 

 

Raiffeisen-Leasing Polska 

o W programie Raiffeisen  
INNOVATION leasing na  

technologie, inwestycje,  

maszyny i sprzęt 

 

Deutsche Bank PBC 

o preferencyjne kredyty  

inwestycyjne i obrotowe 

 

 

Risk Sharing Instrument (7 PR): 

pośrednicy z aktualną ofertą  



Wystarczy spełnić jedno z kryteriów 

Innowacyjne przedsiębiorstwo – przykłady: 

• Szybki wzrost: średni roczny wzrost obrotów lub zatrudnienia w ciągu 

3 lat co najmniej 20%. 

• Ponosi wydatki na badania i innowacje. 

• Posiada patent (nie starszy niż 2 lata), nagrodę za innowacyjność, 

korzystał z programów wsparcia innowacyjności, był przedmiotem 

inwestycji Venture Capital lub anioła biznesu. 

Innowacyjny projekt – przykłady: 

• Finansowanie posłuży inwestycji w innowację (opracowanie lub 

rozwój nowego lub istotnie ulepszonego produktu, procesu bądź 

usługi), w której istnieje ryzyko technologicznego lub przemysłowego 

niepowodzenia. 

 
 

Risk Sharing Instrument: 

kryteria „innowacyjności” 



Wystarczy spełnić jedno z kryteriów 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria nieco różnią się między instrumentami  

(Risk Sharing Instrument, InnovFin SME Guarantee,  

InnovFin Midcap Guarantee, InnovFin Midcap Growth Finance) 

 

Risk Sharing Instrument: 

kryteria „innowacyjności” 

Trzy ścieżki dostępu: 

szybki wzrost 

innowacyjne przedsiębiorstwo 

innowacyjny projekt 



Szybki wzrost: średni roczny wzrost obrotów lub zatrudnienia w ciągu 3 

lat co najmniej 20%, startując z poziomu min. 10 zatrudnionych 

 

Innowacyjny Projekt: 

• Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną 

z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są 

innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub 

przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie. 

• Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w 

kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty 

kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. 

Mogą to być wydatki na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z 

wyłączeniem nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji wydatków 

odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji 

inwestycji w rozbudowę. 

 
 

Risk Sharing Instrument: 

kryteria „innowacyjności” 



Innowacyjne przedsiębiorstwo: 

• W ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorca wykazał, że 

wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 

20% wartości kredytu; 

• Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, 

gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub 

innowacji (np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów 

wspierających badania i/lub innowacje; 

• Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy; 

• Kredytobiorca zarejestrował przynajmniej jeden patent w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy; 

Risk Sharing Instrument: 

kryteria „innowacyjności” 



Innowacyjne przedsiębiorstwo c.d. 

• Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture 

capital ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life 

science)/czysta energia/technologie); 

• Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest 

zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego 

i/lub innowacyjnego; 

• Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z 

inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 

Risk Sharing Instrument: 

kryteria „innowacyjności” 

Wystarczy spełnić jedno z kryteriów 



 

 

 

 

Risk Sharing Instrument (7 PR): 

pośrednicy z aktualną ofertą  

Oferta: 

• preferencyjne kredyty inwestycyjne  i obrotowe 

• dla innowacyjnych przedsiębiorców < 500 zatrudnionych 

• wartość finansowania: 25 tys. – 7,5 mln euro (104 tys. – 31 mln PLN) 

• okres kredytowania: od 2 do 7 lat 

• gwarancja, płatna: 0,25% kwoty gwarancji kwartalnie 

Korzyści: 

• niższa marża kredytowa (co najmniej o 40-200 bps), 

• redukcja wymogów dot. zabezpieczenia, wkładu własnego 

 

 

 



 

Oferta: 

• preferencyjny leasing dla innowacyjnych MSP 

• leasing operacyjny i finansowy 

• w PLN 

• wartość finansowania od 104 tys. do 4 mln PLN 

• umowa od 12 do 72 miesięcy 

Korzyści: 

• niższa marża dla klienta 

• brak konieczności przedstawiania dodatkowego  

zabezpieczenia rzeczowego 

• wpłata początkowa od 0% 

• finansowanie innowacyjnych,  

nietypowych przedsięwzięć 

 

 

Risk Sharing Instrument (7 PR): 

pośrednicy z aktualną ofertą  



Cel instrumentu:  
• Wsparcie dla mikrofinansowania: pożyczek do 25 tys. euro, 

przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności 

małych firm), 

• Instrumenty finansowe: gwarancje, finansowanie pożyczkowe 

i kapitałowe dla instytucji mikrofinansowych. 

 

Pośrednicy w Polsce: 
• Inicjatywa Mikro www.inicjatywamikro.pl 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 

 www.tise.pl 

 

 

 

 

 

 

Europejski instrument 

mikrofinansowy PROGRESS 

http://www.inicjatywamikro.pl/
http://www.tise.pl/


 

• Polscy pośrednicy finansowi udostępnili ponad  

6 mld zł preferencyjnego finansowania. 

• Z oferty skorzystało ponad 11 tys. przedsiębiorców. 

• Wciąż aktywna oferta 7 pośredników i ok. 1,8 mld zł. 

• Środki dostępne do zakończenia umów (2016, 2017 r.) 

lub do wyczerpania budżetów. 

 

Korzyści dla polskich 

przedsiębiorstw? 



Szczegółowe informacje: 

 

InstrumentyFinansoweUE.gov.pl/ 

oferta 

 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta.php
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta.php
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta.php
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta.php


• COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz MŚP 

• Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych 

i innowacji 

• Program na rzecz przemian i innowacji społecznych „EaSI” 

• Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i 

kreatywnego 

 

 

 

Co od 2014? 

Wciąż aktywna oferta CIP, 7 PR, Progress: 

u polskich pośredników czeka 

ok. 1,8 mld preferencyjnego finansowania 



Instrumenty finansowe 

w programie COSME 

INSTRUMENTY DŁUŻNE INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

 

Loan Guarantee Facility (LGF) 

 

Gwarancje i regwarancje dla 

pośredników finansowych 

(banków, firm leasingowych, 

funduszy poręczeniowych itp.) 

oferujących produkty finansowe 

dla MSP.  

 

Equity Facility for Growth (EFG) 

 

Finansowanie inwestorskie dla 

funduszy venture capital lub 

funduszy oferujących 

finansowanie mezzanine dla MSP 

w fazie ekspansji i wzrostu. 

Budżet instrumentów finansowych: 1,4 mld euro 

JUŻ DOSTĘPNE! 



COSME  

Loan Guarantee Facility 

• Preferencyjne finansowanie dłużne dla MSP  

(kredyt, leasing, poręczenie), w tym produkty odnawialne. 

• Preferencje: obniżenie wymogów dot. zabezpieczenia, wkładu 

własnego, historii kredytowej itp. 

• Cele finansowania:  

o inwestycje w środki trwałe (aktywa rzeczowe, wartości 

niematerialne i prawne), 

o kapitał obrotowy. 

• Tylko nowo zawarte transakcje (wykluczone refinansowanie 

zobowiązań w innej instytucji finansowej). 

• Finansowanie od 1 roku do 10 lat. 

• Wartość finansowania do 3 mln euro. 

• Gwarancja jest bezpłatna. 

• Bez pomocy publicznej. 



„InnovFin – EU Finance for Innovators”:  
instrumenty finansowe w osi „Dostęp do finansowania ryzyka” 

 
Cel: zwiększenie dostępu do finansowania ryzyka  

związanego z finansowaniem badań naukowych i innowacji. 

 
Oczekiwane skutki:  

• zwiększenie gotowości sektora prywatnego  

do inwestowania w badania naukowe i  innowacje 

• wzrost udziału inwestycji w B+R w PKB 
• osiągnięcie celów badawczych 

Instrumenty finansowe 

w programie Horyzont 2020 



Finansowanie dla przedsiębiorców:  

• poniżej 500 zatrudnionych, 

• innowacyjnych (kryteria zbliżone do RSI), 

• w zakresie 25 tys. - 7,5 mln euro, 

• na środki trwałe, kapitał obrotowy lub przeniesienie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa (business transfer), 

• na okres od roku do 10 lat (odnawialne do 3 lat), 

• udzielane i obsługiwane wg procedur pośrednika finansowego 

(bez wniosków unijnych itp.). 

• Gwarancja płatna, ale wymóg obniżenia stopy proc.  

• Bez pomocy publicznej. 

Jest już pierwszy pośrednik z Polski. 
 

 

InnovFin SME Guarantee 



Instrument gwarancyjny: InnovFin MidCap Guarantee 

• gwarancja obejmująca finansowanie dłużne, 

• dla przeds. do 3000 zatrudnionych 

• finansowanie w zakresie 1-50 mln euro, na okres 2-7 lat. 

Instrumenty pożyczkowe: 

• InnovFin Large Projects (25-300 mln euro) oraz 

• InnovFin MidCap Growth Finance (do 3000 zatr., 7,5-25 mln euro), 

• kontynuacja Risk Sharing Finance Facility z 7PR,  

• od 2014 jako instrumenty InnovFin, 

• skala realizacji: kilkadziesiąt projektów rocznie, 

• w tym dla przedsiębiorstw z Polski. 

Potrzeba więcej? 



InnovFin SME Venture Capital (Instrument Kapitałowy dla Badań 

i Innowacji, d. Equity Facility for R&I): finansowanie inwestorskie dla 

funduszy VC oraz funduszy aniołów biznesu, zorientowanych na 

innowacje i inwestujących w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie 

rozwoju.   

• instrument uruchomiony. 

 

InnovFin Advisory: usługi doradcze dla podmiotów realizujących duże, 

długoterminowe, złożone projekty innowacyjne, w zakresie 

przygotowania do ubiegania się o finansowanie bankowe lub 

inwestycyjne (bankability, investment readiness).  

• instrument uruchomiony. 

 

 

 

Horyzont 2020:  

pozostałe: 



EaSI (Employment and Social Innovation), 

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej: 

• m.in. gwarancje dla dostawców mikropożyczek  

(<25 tys. euro) dla mikroprzedsiębiorców 

(gwarancja do 80%) 

• budowanie potencjału instytucjonalnego  

dostawców mikrokredytów, 

• wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych. 

• Uruchomione latem 2015 r. 

 

Program Kreatywna Europa: 

• gwarancje dla instytucji oferujących  

finansowanie dłużne dla MSP z sektora  

kultury i sektora kreatywnego  

(gwarancja 70%), 

• finansowanie dla przedsiębiorcy do 2 mln euro. 

• Planowane uruchomienie w IV kw. 2015 r. 

 

 

 
 

 

Instrumenty finansowe  

pozostałych programów UE 



Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej 

 

Cele:  

• poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli 

słabszych grup społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć 

swoją działalność 
(np. młodzi, bezrobotni, wykluczeni społecznie, bez zdolności kredytowej) 

• poprawa dostępu do mikrofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, 

• budowanie potencjału instytucjonalnego dostawców 

mikrokredytów, rozwój rynków mikrofinansowania, 

• wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych 
(przedsiębiorstwo społeczne: realizuje cele społeczne,  

a nie zysk). 

 

 
 

 

Program na rzecz zatrudnienia 

i innowacji społecznych (EaSI) 



Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej 

• budżet osi: 193,1 mln euro, minimum po 45% z budżetu dla sekcji: 

o mikrofinansów dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw, 

o przedsiębiorczości społecznej. 

Instrumenty finansowe to m.in.: 

• (re)gwarancja dla mikrofinansowania 

umożliwiająca preferencyjne finansowanie do 25 tys. euro 

dla mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) 

• (re)gwarancja dla finansowania przeds. społecznych 

umożliwiająca preferencyjne finansowanie 

do 2 mln euro dla przeds. społecznych  

• instrumenty wspierające rozwój  

rynku mikrofinansowania 

• instrumenty wspierające przeds. społeczne 

 

Program na rzecz zatrudnienia 

i innowacji społecznych (EaSI) 



Funded instruments: możliwe formy na przykładzie Progress: 

• pożyczka uprzywilejowana dla instytucji mikrofinansowej 

• pożyczka podporządkowana 

• pożyczka  uprzywilejowana z podziałem ryzyka portfelowego 

• inwestycje kapitałowe (zakup udziałów) 

• Dostępność w EaSI? 2015, w następnej kolejności po gwarancjach. 

Pożyczka uprzywilejowana (EaSI): 

• może pokryć 100% budżetu programu mikrofinansowania 

• produkt standardowy, więc łatwa ścieżka uzyskania 

• elastyczne parametry 

• część ryzyka ponosi EFI. 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego  

dostawców mikrokredytów: po uruchomieniu pożyczek. 

• Przykład: dotacja dla instytucji mikrofinansowej  

na zakup systemu informatycznego. 

 

 

 

 

Program na rzecz zatrudnienia 

i innowacji społecznych (EaSI) 



Pierwsi polscy pośrednicy  

nowych programów: 

• Program Horyzont 2020: 

Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych MSP 

w ofercie IDEA Bank 

(pierwszy polski  pośrednik instrumentów 

finansowych programów UE 2014-2020!) 

• Program COSME: 

Regwarancja dla Banku Gospodarstwa Krajowego: 

umowy z 11 bankami finansującymi MSP 

• „W drodze” kolejni pośrednicy COSME, H2020 i EaSI 

 



Zapraszamy do współpracy 

• przedsiębiorców,  

• instytucje finansowe,  

• instytucje otoczenia biznesu, 

• przedstawicieli administracji, 

• dziennikarzy, 

• wszystkich zainteresowanych instrumentami 

finansowymi programów UE: 

programy@zbp.pl  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 

mailto:PROGRAMY@ZBP.PL


 

Dziękuję za uwagę 
 

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@zbp.pl 
 

więcej na: 

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl 
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