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Profil Przedsiębiorcy 
Kreatywnego a gwarancja 

Kreatywna Europa

Konferencja – Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca, 2019 r.



O Banku

▪ Bank państwowy istniejący od 1924 r. 
wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

▪ Realizuje strategiczne projekty rozwojowe 
tj. największe inwestycje infrastrukturalne, 
mieszkaniowe oraz podejmuje działania na rzecz 
pobudzenia przedsiębiorczości polskich firm 
w kraju i za granicą.

▪ Od wielu lat realizuje rządowy program „Wspieranie 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i 
gwarancji BGK”.



Sektory kreatywne i kultury - wnioski z analizy rynkowej

Poprawa dostępu do finansowania kredytem bankowym

Brak możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego, z uwagi na niematerialny i 
niepowtarzalny charakter działalności.

Jaki problem jest rozwiązywany?

Cel wsparcia

Dla kogo?

Przedsiębiorca z sektora MŚP,  który prowadzi działalność w branży zaliczanej 
do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury (CCS - z ang. Cultural and 
Creative Sectors) lub realizuje projekt, albo zamierza realizować projekt w 
tych sektorach. 

Spodziewany efekt
Wzrost liczby realizowanych ciekawych, innowacyjnych projektów, wzrost 
rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorców, zwiększenie skłonności 
do przedsięwzięć i inwestowania kapitału prywatnego.



Parametry gwarancji i kredytu 

do 80% kwoty kredytu
zakres gwarancji
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obrotowy lub inwestycyjny
rodzaj kredytu

0,25 % kwoty gwarancji
prowizja 

pomoc de minimis
rodzaj pomocy publicznej
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8,4 mln zł*
max. kwota kredytu

12 miesięcy
min. okres kredytu

▪ aktywa kredytobiorcy, 
▪ poręczenie osobiste, 
▪ aktywa wykorzystywane 

przez przedsiębiorcę w 
działalności gospodarczej

możliwe dodatkowe zabezpieczenie
weksel in blanco

zabezpieczenie gwarancji

* kwota zależy od dostępności limitu pomocy de minimis

do 27 mies.  (obrotowy)
do 99 mies. (inwestycyjny)

max. okres obowiązywania 
gwarancji



▪ wysoka kwota gwarancji i kredytu;

▪ niska stawka prowizyjna - 0,25%;

▪ transfer korzyści - korzystniejsze od standardowych warunki kredytowania;

▪ dostępność w bankach na terenie całego kraju;

▪ dedykowany instrument wsparcia dla sektora;

▪ szybka ścieżka decyzyjna.

Korzyści dla przedsiębiorców



Schemat funkcjonowania gwarancji

bank 
kredytujący MŚP

regwarancja gwarancja kredyt z gwarancją BGK

wniosek o kredyt i wniosek o gwarancję



Kryteria dostępu dla klientów – kryteria CCS

Rozwój projektu CCS (z ang. Cultural and Creative Sectors)1

2

3

Kod PKD działalności gospodarczej klienta = kwalifikowalny kod PKD

Przedsiębiorca działał w obszarze CCS – ostatnie 24 mies.

4 Przedsiębiorca otrzymał finansowanie dłużne – ostatnie 24 mies.

Przedsiębiorca otrzymał nagrodę CCS – ostatnie 24 mies.5

6

7

Przedsiębiorca zgłosił prawa – ostatnie 24 mies.

Przedsiębiorca otrzymał ulgę podatkową w ramach CCS – ostatnie 24 mies.



Firma z sektora gier – case study

Korzyści

Kto?

Na co?

Producent gier, działający w obszarze szeroko rozumianych 
technologii cyfrowych.

Finansowanie rozwoju prowadzonej działalności

▪ uzyskanie zabezpieczenia kredytu spełniającego wymogi banku,
▪ niski koszt zabezpieczenia (poniżej ceny rynkowej),
▪ zastosowany transfer korzyści – obniżenie marży kredytu,  

porównywalny z warunkami uzyskiwanymi przez duże firmy i 
korporacje

Opinia przedstawiciela firmy:
„ … jest to produkt stworzony idealnie na nasze potrzeby.”

Co? Kredyt zabezpieczony gwarancją BGK Kreatywna Europa



Lista banków kredytujących

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie gwarancji Kreatywna Europa w bankach na terenie całego kraju. 

▪ Alior Bank S.A. 

▪ Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

▪ Bank Ochrony Środowiska S.A.

▪ PKO Bank Polski S.A.

▪ SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze 



Kody PKD – 26 przykładów wybranych z 48 pozycji   

KSIĄŻKI I PRASA

18.11 – Drukowanie gazet

18.12 – Drukowanie pozostałe (np. czasopism, książek, plakatów itp.)

47.61 – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

58.11 - Wydawanie książek 

58.13 - Wydawanie gazet

SZTUKI WIZUALNE

47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (np. działalność handlowych 

galerii artystycznych)

74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.20 - Działalność fotograficzna

90.03 - Artystyczna i literacka działalność twórcza 

ARCHITEKTURA 71.11 - Działalność w zakresie architektury

SZTUKA

SCENICZNA

74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (np. działalność agentów/agencji w 

celu zaangażowania osób do filmu, teatru oraz innej działalności 

artystycznej/sportowej) 

78.10 – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników (np. agencje castingowe)

90.01 - Działalność związana z wystawianiem przedstawień 

artystycznych

90.04 - Działalność obiektów kulturalnych

SZTUKI 

AUDIOWIZUALNE

I  MULTIMEDIA

18.20 – Reprodukcja zapisanych nośników informacji

32.20 – Produkcja instrumentów muzycznych

47.41 – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.21 – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

62.01 – Działalność związana z oprogramowaniem

63.11 – Przetwarzanie danych, usługi hostingowe i działalność 

powiązana

EDUKACJA I 

CZŁONKOWSTWO

85.42 – Szkoły policealne oraz wyższe

85.52 – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

94.12 – Działalność organizacji profesjonalnych (np. działalność 

stowarzyszeń, których członkowie: pisarze, malarze, 

dziennikarze itp. są zaangażowani w działalność kulturalną)

POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ W 

SEKTORZE 

KULTURY I 

KREATYWNYM

46.49 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

47.79 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach

77.29 - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku 

osobistego i domowego 



Nagrody z branży CCS - przykłady
MUZYKA

DESIGN

ARCHITEKTURA

LITERATURA

TEATR

MUZEOLOGIA

BIBLIOTEKI

DZIEDZICTWO KULTUROWE

SZTUKI PERFORMATYWNE

PRODUKCJA 

NOWE MEDIA, GRY, VR

FAMA

Przegląd Piosenki Aktorskiej 

Jazz nad Odrą

Łódź Design Festival

YOUNG DESIGN

Międzynarodowe Biennale 
Plakatu 

Nagroda Roku Stowarzyszenia 
Architektów Polskich (SARP) 

Nagroda Architektoniczna 
Prezydenta m.st. Warszawy 

Nagroda Architektoniczna 
POLITYKI 

NIKE

Angelus: Literacka Nagroda 
Europy Środkowej 

Międzynarodowa Nagroda 
Literacka im. Zb. Herberta

Nagroda im. Leona Schillera 

Ogólnopolski Konkurs na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej 

Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny KONTAKT 

Muzeum Widzialne

Sybilla: Konkurs na Wydarzenie 
Muzealne Roku 

Bibliotekarz Roku

BADANIA ARCHIWALNE

Konkurs „Wspieranie Działań 
Archiwalnych”

Doroczna Nagroda Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Nagroda im. Oskara Kolberga

Zabytek Zadbany

Międzynarodowy Festiwal Tańca 
Współczesnego Kroki 

Międzynarodowy Festiwal Tańca 
Współczesnego „Ciało/Umysł” 

Międzynarodowy Festiwal
Baletowy „Złote Pointy” 

Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Nowe Horyzonty

Międzynarodowy Festiwal Kina 
Niezależnego Netia OFF Camera

Festiwal Filmowy Millennium 
Docs Against Gravity

Ars Independent Festival

Filmteractive Festival

Digital Dragons
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Gwarancja Biznesmax
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Dwa komponenty finansowe

▪ bezpłatna gwarancja spłaty kredytu 
udzielana w trybie portfelowym przez 
banki kredytujące

▪ gwarancja do 80% kapitału kredytu

▪ max. 2,5 mln euro

▪ okres gwarancji – do 20 lat

▪ pomoc de minimis albo regionalna pomoc 
inwestycyjna 

▪ ciągły nabór wniosków

▪ zabezpieczenie – weksel in blanco

▪ obejmuje max. okres 3 lat od daty uruchomienia 
kredytu

▪ wyliczana jako określony % wypłaconej kwoty 
kapitału kredytu za każdy rok okresu 
kredytowania objętego dopłatą

▪ pomoc de minimis

▪ ciągły nabór wniosków

Dopłata do odsetek

Przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta 
kredyt objęty gwarancją, będzie mógł otrzymać 
dotację refundującą zapłacone odsetki

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja Biznesmax – parametry instrumentu finansowego

1 2



Korzyści dla przedsiębiorców

▪ pozytywny wpływ na ocenę kredytową

▪ finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny oraz projektów z efektem ekologicznym
(np. fotowoltaika)

▪ finansowanie kosztów towarzyszących (do 20%) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej 
inwestycji (do 50%)

▪ finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%)

▪ finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT)

▪ bezpłatne korzystanie z gwarancji z 5 % dopłatą do odsetek (za każdy rok objęty dopłatą)

▪ możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:

✓ niższa marża,

✓ niższa prowizja,

✓ rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,

✓ karencja w spłacie zadłużenia,

✓ udostępnienie większej kwoty kredytu,

▪ sposób wyliczania wartości pomocy 

▪ łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, 
brak złożonej oceny merytorycznej projektu)



Korzyści finansowe wynikające z zabezpieczenia spłaty 
kredytu gwarancją Biznesmax z opcją dopłaty do odsetek

Gwarancyjny instrument 

wsparcia
Rodzaj kredytu

Kwota 

gwarancji

w zł

Kwota 

kredytu

w zł

Korzyść z gwarancji lub dotacji

Gwarancja 

Biznesmax

z dotacją

gwarancja 60-miesięczna 

gwarancja kredytu 

inwestycyjnego 

spłacanego w 

równych ratach 

kwartalnych 

3 000 000 3 750 000

ok. 45 000 zł 
(oszczędność z tytułu braku opłaty prowizyjnej 

w porównaniu z gwarancją de minimis)

dotacja na     

spłatę odsetek

562 500 zł
(kwota dopłaty do odsetek za 3 lata kredytowania 

przy zastosowaniu 5% stopy rocznej)



Dostępność gwarancji 
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Dziękuję za uwagę

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Gwarancji i Poręczeń 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

Tel.: +48 22 522 91 91 
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl

www.bgk.pl

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na 
mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.


