
Instrumenty Finansowe UE 
dla instytucji finansowych - po r. 2020

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.

23 września 2021 r. | Forum Liderów Banków Spółdzielczych

https://ekmsp.eu/
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Wyzwania i uwarunkowania rynku kredytowego 

po 2020 r. 

Wyzwania 

• Spadek popytu na kredyty inwestycyjne, w tym 
długoterminowe, spowodowany głównie niższym 
zapotrzebowaniem na finansowanie środków 
trwałych i wykorzystaniem środków pomocy 
publicznej.

• Systematyczny wzrost wymagań dot. zabezpieczeń 
kredytów i spadek maksymalnej kwoty kredytu oraz 
wzrost marż kredytowych w pierwszych miesiącach 
C-19. 

• Rosnący wpływ restrukturyzacji zadłużenia oraz 
rosnący udział kredytów z opóźnieniem spłaty.

• Napływ ogromnych środków publicznych, w tym 
unijnych w formie zwrotnej – wygeneruje w bankach 
spółdzielczych  konieczność skupienia na 
propozycjach optymalizujących popyt i efektywność 
zaangażowania kapitału bankowego

Uwarunkowania

• Gwarancje BGK i gwarancje UE stanowią szczególną 
formę zabezpieczenia (Stanowisko Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego)

4% małych i 9% średnich firm korzysta z kredytu lub leasingu 
z gwarancjami UE*

• Pozaustawowe moratorium kredytowe - wydłużenie 
zawieszenia okresu spłaty kredytu

55% małych firm i 76% średnich firm skorzystało z wakacji kredytowych*

80% małych firm i 72% średnich firm skorzystało z wakacji 
leasingowych**

• Programy gwarancyjne, wraz z automatycznymi: 
ulgą kapitałową i elastycznym traktowaniem kredytów 
zagrożonych, były najbardziej pomocnymi środkami 
polityki publicznej w utrzymaniu kredytu podczas 
pandemii**
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* Źródło: Opinie MSP o usługach bankowych w roku epidemii koronawirusa, Indicator, Warszawa 2021r.

** źródło: Raport grupy EBI  z badania aktywności kredytowej banków w regionie CESEE
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Jak działają instrumenty finansowe UE? (1/2)

Model wsparcia:

• Program ramowy zarządzany bezpośrednio 

przez Komisję Europejską za 

pośrednictwem wybranej agencji 

wykonawczej (np. EFI)

• Wsparcie dostępne w państwach 

członkowskich UE i krajach 

stowarzyszonych
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• Instrumenty finansowe obsługiwane przez 

Narodowych Pośredników Finansowych lub 

bezpośrednio przez EBI

• Instrumenty finansowe: gwarancje/ re-

gwarancje, poręczenia/ re-poręczenia, 

kredyty/pożyczki, sekurytyzacja



Jak działają instrumenty finansowe UE? (2/2)

Mechanizm podziału ryzyka

6
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Dla instytucji finansowych:

• Nierzeczywista, nieograniczona gwarancja 

na ekspozycje kwalifikowane

• Istotna i nieograniczona ochrona przed 

ryzykiem

• Zmniejszenie wymogów kapitałowych

• Narzędzia łagodzenia wewnętrznej 

koncentracji oraz ograniczania restrykcji 

dotyczących poszczególnych dłużników 

i/lub sektorów

• Wdrażanie na zasadzie pełnej delegacji

Korzyści ze współpracy w ramach IF UE

Dla Klientów:

• Alternatywne zabezpieczenie w odniesieniu

do trudno zbywalnych składników majątku

• W większości wypadków bezpłatna 

gwarancja UE

• Brak wymagania innych zabezpieczeń

• Dłuższy okres finansowania

• Brak lub niższy wkład własny

• Niższa cena finansowania

• Brak pomocy publicznej w przypadku 

gwarancji ze środków UE 
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Efekty oferowania IF UE w Polsce

Efekty w Polsce wg stanu na koniec 2Q2021:

• 69,5 tys. umów na łączną kwotę 11,4 mld zł

• ponad 3 mld zł finansowania C-19 trafiło do ponad 18 tys. polskich 

przedsiębiorców

• 10 mld zł dostępnego finansowania dla beneficjentów ostatecznych

• Ponad 200 instytucji finansowych w roli  pośredników i sub-pośredników 

finansowych (banki komercyjne i spółdzielcze, spółki leasingowe, fundusze 

pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, inwestorzy kapitałowi)

• Produkty dostępne dla przedsiębiorstw z zabezpieczeniem UE: kredyty 

obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki, gwarancje, leasing, finansowanie 

dłużne typu private debt, inwestycje kapitałowe
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Banki spółdzielcze w IF UE
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Banki spółdzielcze jako Sub-pośrednicy IF UE:

• W ramach oferty gwarancji BGK COSME – BPS i 82 banki zrzeszone, SGB i 98 banków 

zrzeszonych, 1 bank niezrzeszony

• W ramach oferty gwarancji BGK Kreatywna Europa – BPS i 2 banki zrzeszone, 

SGB i 26 banków zrzeszonych

• Brak udziału banków spółdzielczych w innych programach ramowych UE

Udział banków spółdzielczych w akcji kredytowej COSME (z BGK):

• 7,3% ze względu na liczbę transakcji

• 5,4% ze względu na wartość udzielonych gwarancji

• 5,4% ze względu na wartość udzielonego finansowania

• tylko 33% sektora bankowości spółdzielczej korzysta z gwarancji UE



Gdzie Banki spółdzielcze po wsparcie?

10

Już dostępne

Od 2021/2022
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Oferta dla instytucji finansowych w ramach EaSI

Pomoc techniczna:

• bezpłatne usługi szkoleniowe, 
wymiana dobrych praktyk oraz 
badania ewaluacyjne 
i ratingowe

• otwarta możliwość aplikowania 
do KE do wyczerpania środków 
(w przypadku finansowania 
przedsiębiorczości społecznej)

• otwarta możliwość aplikowania 
do Frankfurt School of Finance 
& Management do 
wyczerpania środków (w 
przypadku finansowania 
mikroprzedsiębiorstw)

Wsparcie kapitałowe:

• Inwestycje kapitałowe w 
pośredników finansowych 
(subskrypcja nowo 
wyemitowanych akcji, 
podwyższenie kapitału 
własnego, pożyczki 
podporządkowane)

• Cel – rozwój i ekspansja 
organizacyjna, w tym 
rozbudowa infrastruktury IT, 
wzmocnienie zdolności 
operacyjnych i 
instytucjonalnych

• Możliwość aplikowania do EFI 
do 30/09/2023

Pożyczki:

• pożyczki uprzywilejowane i 
podporządkowane dla instytucji 
finansowych działających w 
obszarze mikrofinansowania i 
finansowania przedsiębiorstw 
społecznych

• Cel - zwiększenie zdolności do 
zapewniania finansowania 
mikroprzedsiębiorcom i 
przedsiębiorstwom społecznym, 
a także mobilizacji własnych 
zasobów w celu zwiększenia 
portfeli mikrofinansowania lub 
przedsiębiorczości społecznej

• Możliwość aplikowania do EFI 
do 30/09/2023

Podpisanie Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie 

udzielania mikrokredytów warunkiem ubiegania się o wsparcie



13



Europejski Fundusz Gwarancyjny (1/2)

Europejski
Fundusz 

Gwarancyjny

Wybrane kraje 
członkowskie 

UE

25 mld EUR 200 mld EUR

Banki

Instytucje finansowe

Banki rozwoju

przedsiębiorstwa

EFI

EBI

EFG

• Ogłoszony w kwietniu 2020 r.

• Inicjatywa Grupy EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) 

• Cel: dostarczenie europejskim przedsiębiorcom finansowania 

płynnościowego, w formie finansowania dłużnego oraz kapitału 

udziałowego

• Wdrożenie z udziałem pośredników finansowych, podobnie jak 

w ramach aktualnych instrumentów finansowych programów UE

• 14 polskich instytucji finansowych, w tym 4 grupy bankowe uzyskały 

już wsparcie

Instrumenty finansowe ogłoszone 31 sierpnia 2020 r.

• gwarancje portfelowe: ograniczona (z cap rate) 

i nieograniczona („uncapped”)

• regwarancje, przeznaczone dla narodowych banków rozwoju oraz 

systemów gwarancyjnych

• instrumenty kapitałowe, w ramach których Europejski Fundusz 

Inwestycyjny dokonuje inwestycji w istniejące bądź tworzone 

fundusze kapitałowe lub innego rodzaju podmioty, dokonujące 

inwestycji w przedsiębiorstwa z sektorów MŚP lub small midcap (<500 

zatrudnionych)

• sekurytyzacja
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Europejski Fundusz Gwarancyjny (2/2)

Sekurytyzacja – warunki które musi spełnić kandydat/projekt: 

• IF zobowiązuje się do wygenerowania nowego portfela 4-8 razy większego niż wsparcie z EFG w ciągu 18 m-cy od daty podpisania; nowy 

portfel powinien być bardziej ryzykowny ze względu na wagę ryzyka lub oczekiwane straty, oprocentowanie nowego portfela powinno być 

obniżone

• Mechanizm retrocesji przy ustalaniu ceny gwarancji 

• Kwartalny monitoring i raportowanie

• IF nie podlega restrukturyzacji, likwidacji 

• Istniejący portfel – w okresie spłaty, bez opóźnień w spłacie, nie podlegający odnowieniu, bez refinansowania; sekurytyzowany portfel nie 

powinien przekraczać 15% aktywów ważonych ryzykiem i 1,25 mld EUR

• W najbliższych tygodniach- ogłoszenie szczegółowych wytycznych i seminarium KPK z EFI w tej sprawie. 
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Program InvestEU

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 
marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie 

(UE) 2015/1017 

Cel Programu: zapewnienie finansowania podmiotom mającym profil ryzyka, który nie zawsze jest 
akceptowalny dla prywatnych instytucji finansowych, i zwiększanie konkurencyjności 

gospodarki UE

Struktura Programu:

▪ InvestEU Fund:

▪ Portal Projektów Inwestycyjnych

▪ Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Planowana Skala: wygenerowanie inwestycji w wysokości 372 miliardów euro dzięki gwarancji 
budżetowej UE w wysokości przekraczającej 26 miliardów euro



Fundusz InvestEU

Pośrednicy finansowi

Fundusz InvestEU

• Ogłoszony w marcu 2021 r.

• Cel: uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawa poziomu 

inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową

prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje 

finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede 

wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje 

o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE.

• Wsparcie jest dystrybuowane przez Grupę EBI (75% gwarancji UE) 

oraz ew. krajowe banki rozwojowe (25% gwarancji UE). 

• Wdrożenie z udziałem pośredników finansowych, podobnie jak w 

ramach aktualnych instrumentów finansowych programów UE

Podział ryzyka

• gwarancje portfelowe: ograniczona (z cap rate) i 

nieograniczona („uncapped”)

• instrumenty dłużne i kapitałowe, w istniejące bądź tworzone 

fundusze kapitałowe lub innego rodzaju podmioty, 

dokonujące inwestycji w podmioty z grup docelowych

Zabezpieczenie m.in.

• uprzywilejowanych pożyczek, obligacji, umów leasingu i linii 

kredytowych

• podporządkowanych pożyczek, w tym w formie finansowania 

typu mezzanine

• gwarancji na rzecz podmiotów finansowych 

Zrównoważon

a 

infrastruktura

Badania, 

innowacje i 

cyfryzacja

Małe i średnie 

przedsiębiorst

wa

Inwestycje 

społeczne i 

umiejętności
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▪ zrównoważona Infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu 
odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu 

zamkniętego, infrastruktury wodnej i środowiskowej – przypisana wartość gwarancji 

UE 9,9 mld euro.

▪ badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań 
i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej 

inteligencji – przypisana wartość gwarancji UE 6,6 mld euro.

▪ małe i średnie przedsiębiorstwa – ułatwianie dostępu do finansowania małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji –

przypisana wartość gwarancji UE 6,9 mld euro.

▪ inwestycje społeczne i umiejętności -finansowanie projektów m. in. dotyczących: 
umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, szpitali i opieki zdrowotnej, 

mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych i 

integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie – przypisana 

wartość gwarancji UE 2,8 mld euro.

Fundusz InvestEU

Co najmniej 30% całkowitej puli środków finansowych Programu InvestEU

będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych
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Fundusz InvestEU

Ocena filarowa produktów proponowanych przez kandydatów na pośredników 

finansowych: 

filar 1 – wkład operacji z zakresu finansowania lub inwestycji w realizację celów 

polityki UE

filar 2 – opis dodatkowości operacji z zakresu finansowania lub inwestycji

filar 3 – niedoskonałość rynku lub niedostateczny poziom inwestycji na rynku, 

którym ma zaradzić operacja z zakresu finansowania lub inwestycji

filar 4 – finansowy i techniczny wkład wnoszony przez partnera wykonawczego

filar 5 – oddziaływanie operacji z zakresu finansowania lub inwestycji

filar 6 – profil finansowy operacji z zakresu finansowania lub inwestycji

filar 7 – wskaźniki dodatkowe



Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

• katalog wymieniony w załączniku do 2 „Dziedziny kwalifikujące się do objęcia 

operacjami z zakresu finansowania i inwestycji ”do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające 

Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017.

• bardzo szeroki zakres możliwości finansowania inwestycji: 84 dziedziny 
i szczegółowe obszary inwestycyjne.

• projekty, które z natury charakteryzują się wyższym profilem ryzyka niż projekty
wspierane w zwykłych operacjach, a które bez wsparcia z Funduszu InvestEU nie

mogłyby zostać zrealizowane z innych źródeł publicznych lub prywatnych w

czasie, w którym można skorzystać z gwarancji UE, lub nie mogłyby być

zrealizowane w takim samym stopniu.

• nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani też zakłócać 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

• preferencja dla innowacji finansowych i technologicznych. Np. mile widziane 

włączenie do systemu obsługi digitalizacji małego klienta. 

• Preferencja dla projektów proekologicznych (Europejski Zielony Ład). 



• „Okno”- MŚP/small midcapy: 

➢ szerokie (bez specyfikacji branżowej) wsparcie finansowe przedsiębiorców 

zatrudniających do 499 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem 

MŚP.

• Inne „okna” - przedsiębiorstwa (w tym duże): 

➢ turystyka

➢ zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, akwakultura i inne elementy 

szerzej rozumianej zrównoważonej biogospodarki

➢ sektor kultury i kreatywny, dziedzictwo kulturowe, media, sektor audio-wizualny, 

dziennikarstwo i prasa, w szczególności poprzez rozwój nowych technologii, 

wykorzystanie technologii cyfrowych i technologiczne zarządzanie prawami 

własności intelektualnej

➢ inwestycje społeczne, w tym wspierające wdrażanie Europejskiego filaru praw 

socjalnych, w szczególności m.in. poprzez: mikrofinansowanie, finansowanie 

etyczne, finansowanie przedsiębiorstw społecznych oraz gospodarkę społeczną

Co można będzie sfinansować z InvestEU ?
/przykład: MŚP i inne przedsiębiorstwa/



Rozwój, wdrażanie upowszechniania technologii i usług cyfrowych, zwłaszcza 

technologii i usług cyfrowych, w tym mediów, platform usług internetowych i 

bezpiecznej komunikacji cyfrowej, w szczególności za pomocą: 

▪ sztucznej inteligencji

▪ technologii kwantowej

▪ infrastruktury z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony sieci

▪ internetu rzeczy

▪ technologii blockchain i innych technologii rozproszonego rejestru

▪ zaawansowanych umiejętności cyfrowych

▪ robotyki i automatyzacji

▪ fotoniki

▪ innych zaawansowanych technologii i usług cyfrowych przyczyniających się do 

cyfryzacji przemysłu unijnego oraz do włączenia technologii, usług i umiejętności 

cyfrowych do unijnego sektora transportu

▪ zakładów recyklingu i instalacji produkcyjnych do produkcji komponentów i 

urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych w Unii

Co można będzie sfinansować z InvestEU ?
/przykład: cyfryzacja/
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Zakres obsługi KPK IF PUE

KPK - One-stop-shop w zakresie informacji o instrumentach finansowych w programach UE

♦ na mocy uchwały Rady Ministrów ♦ przy Związku Banków Polskich ♦ Bezpłatnie, na terenie całego kraju

▪ Instytucje rynku finansowego informacja i obsługa 
kandydatów na pośredników finansowych oraz 
pośredników finansowych

▪ Przedsiębiorcy i inni beneficjenci ostateczni 
instrumentów finansowych

▪ Instytucje otoczenia biznesu uzupełnienie oferty, 
współpraca, promocja

▪ Regulatorzy wsparcie w planowaniu, wdrożeniu i 
ewaluacji instrumentów publicznych, współpraca ws. 
pomocy publicznej, konsultacjach z rynkiem

Zapraszamy do:

▪ bezpośredniego kontaktu

programy@zbp.pl

▪ zapoznania się z serwisem KPK ws. „Covid-19” dla 

przedsiębiorstw

instrumentyfinansoweue.gov.pl/antycovid19/

▪ subskrypcji Newslettera KPK 

instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/

2007-2013 2014-2020 2021-2027
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z powołaniem się na źródło. Prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej
przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.

Kontakt: programy@kpkUE.gov.pl | 

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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