


 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. 

Opis cech 
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 

Rodzaj kredytu obrotowy lub inwestycyjny obrotowy lub inwestycyjny na rozwój i innowacje 

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 



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 

 bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana przez banki kredytujące 

 gwarancja do 80% kapitału kredytu 

 maks. 2,5 mln euro 

 okres gwarancji – do 20 lat 

 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. 



gwarancyjny  
instrument wsparcia 

Gwarancja Biznesmax z dotacją 

rodzaj kredytu kredyt inwestycyjny zabezpieczony gwarancją Biznesmax,  

okres kredytowania 60 równych rat kwartalnych 

kwota gwarancji 3 mln zł 

kwota kredytu 3,75 mln zł 

korzyść z gwarancji 
ok. 45 tys. zł (oszczędność z tytułu braku opłaty prowizyjnej  
w porównaniu z gwarancją de minimis) 

korzyść z dotacji 
zwrot 562,50 tys. zł, jako dopłata do zapłaconych odsetek  
za 3 lata kredytowania przy zastosowaniu 5% stopy rocznej 



 Kwota minimalna pożyczki:  20 tys. PLN  

 Kwota maksymalna pożyczki: 10 mln. PLN 

 Waluta pożyczki: złoty (PLN) 

 Karencja w spłacie kapitału: do 30 miesięcy 

 Maksymalny okres spłaty: 15 lat 

 Minimalny wkład własny Inwestora: 5%  
(ostateczna wartość wkładu własnego określona zostanie  
w momencie aplikowania o środki pożyczki) 

 Oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: od 0,25% w skali roku 

 Grupa docelowa: przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

 Obszar inwestycji: terytorium RP 

 Grudzień 2023 r.  – zakończenie procesu udzielania pożyczek. 

 

 Brak prowizji i opłat od środków pochodzących z wkładu Funduszu Funduszy 

 Możliwość finansowania wydatków brutto inwestycji, jak również finansowanie  
wydatków płynnościowych (na określonych zasadach) 

 Możliwość stosowania zabezpieczenia pożyczki na przedmiocie inwestycji  
(elementach infrastruktury szerokopasmowej) 



 dostępność dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mają ograniczone możliwości 
sfinansowania realizowanych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków komercyjnych 

 dostępność dla PES nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu 

 szeroki zakres kosztów finansowanych kredytem (obrotowe, rozwojowe, inwestycyjne) 

 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 spółdzielczych zrzeszonych w ramach 
banków zrzeszających SGB-Bank S.A. oraz BPS S.A, z którymi BGK podpisał umowę o współpracy 

 gwarancja do 80 % kwoty kredytu 

 prowizja 0,5% kwoty gwarancji płatne jednorazowo 

 maksymalna kwota gwarancji – 0,5 mln zł 

 okres gwarancji: 

 – standardowo do 99 miesięcy 

 – do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego 

 



 

 Menadżer Funduszu Funduszy w 15 województwach 
(bez woj. śląskiego) na kwotę ok 5,8 mld zł  
z RPO 2014-2020 (Pożyczki unijne) 

 Menadżer Funduszu Funduszy dla projektu 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka 
(wykorzystanie środków z PO RPW 2007-2013)  
na kwotę ok. 200 mln zł 

 

 MŚP 

 Efektywność energetyczna 

 Termomodernizacja 

  Rewitalizacja 

 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
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UNIA 
EUROPEJSKA 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA/ 
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

MENADŻER FUNDUSZU 
FUNDUSZY 

Urzędy Marszałkowskie 
poszczególnych Województw 

POŻYCZKI 

 Fundusze pożyczkowe,  
 Banki spółdzielcze,  
 Banki komercyjne,  
 Fundusze poręczeniowe 
 inne 

POŚREDNICY 
FINANSOWI 
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Pożyczki dla MŚP Pożyczki na rewitalizację 
Pożyczki na efektywność  

energetyczną i termomodernizację 
Pożyczki na rozpoczęcie  

działalności gospodarczej 

 Wdrażanie innowacji 
 Wprowadzanie na rynek nowych 

produktów i usług 
 Rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych 
 Finansowanie kapitału 

obrotowego 
 

 Budowa oraz modernizacja 
obiektów infrastrukturalnych  
z przeznaczeniem na cele 
społeczne 

 Działania prowadzące do 
ożywienia gospodarczego 
obszarów zdegradowanych 

 Rewitalizacja obiektów 
użyteczności publicznej oraz 
sportu, kultury i rekreacji 

 inwestycje w technologie OZE 
 głęboka modernizacja 

energetyczna 
 Inteligentne systemy zarządzania 

budynkiem 

 Wsparcie w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej 

 przeciwdziałanie bezrobociu  
 tworzenie nowych miejsc pracy 

 MŚP w tym start-upy  M.in. 
 JST 
 spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 
 Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego 
 Instytucje kultury  

 spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe  

 Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego 

 jednostki samorządu 
terytorialnego 

 MŚP 
 

 osoby powyżej 29 roku życia 
pozostające bez pracy 
(bezrobotne, poszukujące pracy 
lub bierne zawodowo) 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

 Osoby w trudnej sytuacji na rynku 
pracy 

Możliwość finansowania poszczególnych kategorii kosztów może się różnić w poszczególnych RPO 2014-2020  
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 Współpraca z BGK – państwowym bankiem rozwoju 
 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 
 Podniesienie jakości oraz efektywności działania 
 Zdobycie kompetencji oraz doświadczenia  

w zakresie dystrybucji i wsparcia sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw w ramach 
unijnych instrumentów zwrotnych 

 Szansa na pozyskanie nowych klientów 
 Nawiązanie nowych relacji biznesowych 
 Wynagrodzenie w formie opłaty za zarządzanie 

powiązane z wynikami we wdrażaniu IF 

 Listę można znaleźć pod adresem: 
https://bgk.eb2b.com.pl/open-auctions.html 
 

 Informacje nt. programów RPO:  
https://rpo.bgk.pl/ 
 

 Portal z informacjami nt. funduszy europejskich: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

https://bgk.eb2b.com.pl/open-auctions.html
https://bgk.eb2b.com.pl/open-auctions.html
https://bgk.eb2b.com.pl/open-auctions.html
https://rpo.bgk.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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