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Instrumenty 

finansowe 

programów UE 

w Polsce 

 
 
 
 
 
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. 

• 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. 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 
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Aktualni pośrednicy IF PUE w Polsce 

Aktualna oferta wsparcia: COSME 

Oferta: kredyty do 13 mln zł, leasing do 1,5 mln zł,  

poręczenia do 660 tys. zł 



3 

 

     

 

 
Kryteria kwalifikowalności: 

• szybki wzrost (20% rocznie przychody lub zatrudnienie przez 3 lata), 

• związki z innowacyjnością w ostatnich 2 latach (patenty, nagrody, 

udział w programach wsparcia, wydatki na B+I itp.), 

• plany dot. inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną; 

• wystarczy spełnić dowolne z kryteriów. 

 

Pośrednicy kapitałowi: 

 

Oferta w ramach Horyzont 2020 

Aktualna oferta: 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 
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Cel instrumentu gwarancyjnego: dostęp do finansowania dla 

„wykluczonych finansowo” przedsiębiorców z SKK bądź 

realizujących projekty z zakresu SKK (na podstawie kodów 

NACE/EKD). 

Oferta: 

• kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8 mln zł 

• z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego 

• dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych  

• od czerwca 2019 w ofercie Alior Bank i BS,  

w przygotowaniu w kolejnych bankach 

 

Kreatywna Europa, gwarancja  

dla sektorów kultury i kreatywnych 

• Z IF programów na lata 2014-2020 skorzystało w Polsce 27,8 

tys. przedsiębiorców (32,3 tys. umów) 

• Łączna wartość umów to blisko 5,9 mld zł 

• Z ramach programów 2007-2013 skorzystało łącznie 21 tys. 

przedsiębiorców, wartość umów 2,9 mld zł 

• Aktualne przyrosty to ok. 5000 przedsiębiorców kwartalnie 

• W II kw. 2019 po raz pierwszy udzielono powyżej 1 mld zł 

• Liderzy: BGK (COSME), PKO Leasing (COSME) 

 

Wyniki IF PUE po II kwartale 2019 r. 
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• COSME Digitalisation Pilot: „gwarancja dla poprawy dostępu MŚP 

do finansowania „transformacji cyfrowej” (inwestycje dot. 

cyfryzacji) – jeszcze w 2019! 

• EFSI 2 for Education & Skills: gwarancje dla zwiększenia dostępu do 

wiedzy i edukacji (dla studentów, dla przedsiębiorców 

inwestujących w szkolenia, dla sektora edukacji itp.) – jeszcze w 

2019! 

• Od 2021: InvestEU 

 

 

 

Przyszłe możliwości 

Szczegółowe informacje 
na temat wszystkich programów i instrumentów: 

KPK ds. Instrumentów Finansowych 

• Cel: poprawa dostępu MŚP do finansowania „transformacji 

cyfrowej” 

• Test instrumentu przed programem InvestEU 2021-2027 

(zbadanie zainteresowania banków, określenie potencjalnej 

absorbcji) 

• Wprowadzona jako okno gwarancji COSME,  

z zachowaniem zasad i warunków COSME LGF 

(gwarancja portfelowa, pierwszej straty, bezpłatna, bez 

pomocy publicznej, z raportowaniem kwartalnym itp.) 

• Gwarancja 70%, cap rate do 20%, finansowanie do 150 tys. 

EUR, dla MŚP, na inwestycje dot. cyfryzacji; kredyt, pożyczka, 

gwarancja, z wyłączeniem leasingu 

 

COSME Digitalisation Pilot 
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• cel: poprawa konkurencyjności europejskich pracowników 

przez dostęp do wiedzy i edukacji     

• test instrumentu przed programem InvestEU 2021-2027 

• wprowadzona w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych 

• standardowe zasady ograniczonej gwarancji EFI 

Trzy różne gwarancje: 

• A – dla studentów i osób uczących się (80%/25%/30 tys. EUR) 

• B – dla przedsiębiorców inwestujących w wiedzę (70%/25%/2m) 

• C – dla dostawców edukacji, szkoleń, wiedzy itp. (70%/25%/2m) 

 

EFSI 2 for Education & Skills  
(E4Edu) 

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 

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego: 

wsparcie doradcze dla dużych projektów 

inwestycyjnych, KPK częścią polskiego systemu 

wdrażania EIAH 

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych: 

„tablica ogłoszeniowa” dla projektów o wartości 

od 1 mln euro, poszukujących finansowania 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Inwestycyjny dla Europy 
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System IF po 2020 oparty na sprawdzonym rozwiązaniu:  

Planie Inwestycyjnym dla Europy 

Program InvestEU na lata 2021-2027 

• Fundusz InvestEU:  instrumenty finansowe 

• Centrum Doradztwa InvestEU: wsparcie doradcze dla 

projektów inwestycyjnych, w tym w zakresie dostępu do 

finansowania 

• Portal InvestEU: baza projektów inwestycyjnych poszukujących 

finansowania, łącząca promotorów projektów z inwestorami 

poszukującymi możliwości inwestycyjnych 

Budżet: 38 mld EUR na Fundusz, 525 mln EUR na Centrum i Portal; 

oczekiwany efekt: 650 mld EUR nowych inwestycji. 

 

 

 

 

 

Po 2020: InvestEU 

Okno „Zrównoważona infrastruktura”: finansowanie inwestycji w 

zakresie transportu, energii, łączności cyfrowej, dostaw i 

przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów i wody, 

odpadów, przyrody itp.  

Wstępny budżet gwarancji: 11,5 mld EUR.  

Okno „Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja”: finansowanie 

badań naukowych i innowacji, transferu wyników badań na rynek, 

projektów demonstracyjnych i wdrożeniowych, wspieranie 

innowacyjnych przedsiębiorstw innych niż MŚP; cyfryzacja. 

Wstępny budżet gwarancji: 11,25 mld EUR 

Fundusz InvestEU 
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Okno MŚP: wsparcie dostępu do finansowania dla MŚP  

(oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych mid-cap) 

– tu znajdą się aktualne instrumenty finansowe COSME, InnovFin 

SMEG, Kreatywna Europa 

Wstępny budżet gwarancji: 11,25 mld EUR.  

Okno „Inwestycje społeczne i umiejętności”: mikrofinansowanie, 

finansowanie przedsiębiorstw społecznych, ekonomia społeczna, 

kształcenie, infrastruktura społeczna (np. mieszkalnictwo socjalne), 

innowacje społeczne; opieka zdrowotna, włączenie społeczne, 

integracja itp. – tu znajdą się aktualne instrumenty finansowe EaSI 

Wstępny budżet gwarancji: 4 mld EUR.  

 

 

Fundusz InvestEU 

Inne nowości w InvestEU: 

• Zapewniona rola dla instytucji krajowych (NPB, NPI) jako 

partnerów wykonawczych wdrażania instrumentów 

finansowych. 

• Możliwość zasilenia mechanizmu wsparcia środkami 

krajowymi (moduł państw członkowskich) 

• Nacisk na blending, tj. łączenie finansowania unijnego 

(zwrotnego lub bezzwrotnego) z finansowaniem zwrotnym z 

innych źródeł, publicznych lub prywatnych. 

 

InvestEU 2021-2027 
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Zapraszamy do współpracy ! 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 

programy@zbp.pl 

www.InstrumentyFinansoweE.gov.pl 

© 2019 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Związek Banków Polskich. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystanie całości bądź fragmentów wyłącznie 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. 

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. 


