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Konferencja inauguracyjna dla polskiego rynku finansowego

21 października 2020r.,  godz.15:00-17:30

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl    

Organizatorzy

Patroni Honorowi:

EFG na tle 
Instrumentów 
Finansowych UE w 
okresie COVID-19

Warszawa, 21.10.2020 r.

Arkadiusz Lewicki

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.

https://www.eib.org/en/index.htm
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• 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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• rynku finansowego (obsługa pośredników finansowych 

oraz kandydatów na pośredników),

• przedsiębiorców i innych beneficjentów 

ostatecznych instrumentów finansowych,

• 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

Instrumenty 
finansowe/gwarancyjne UE

2020/2021

• Instrumenty finansowe Programów UE 2014-2020

• Plan Inwestycyjny dla Europy

• Program InvestEU 2021-2027

• Nowe inicjatywy Komisji Europejskiej i/lub Grupy EBI

o Next Generation UE

o Europejski Fundusz Gwarancyjny
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Instrumenty gwarancyjne  
Programów UE 2014-2020

• COSME Loan Guarantee Facility

• Horyzont 2020, InnovFin SMEG

• EaSI Microfinance Guarantee, EaSI Social Guarantee

• Cultural & Creative Sector Finance Facility

Możliwość przystąpienia w 2020?

• do października 2020 (COSME), grudnia 2020 (InnovFin), 

2023 (EaSI), 

6 kwietnia ogłoszono zmiany w gwarancjach COSME

i InnovFin SME, w tym:

• podniesienie gwarancji dla finansowania 

obrotowego z 50 do 80%

• większa elastyczność pośredników w zakresie 

odroczenia spłat, restrukturyzacji, wakacji 

kredytowych

• wydłużenie gwarancji dla transakcji odnawialnych

• InnovFin: łatwiejsze kryteria, dostępność dla 

przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych 

Gwarancje COVID-19
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24 lipca ogłoszono zmiany w gwarancjach EaSI:

• zwiększenie maksymalnej wartości finansowania z 25 do 50 tys. 

EUR (z 500 tys. do 1 mln EUR dla przeds. społ.)

• podniesienie gwarancji z 80 do 90%, dla finansowania 

udzielonego w okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 marca 2021 

• przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji z 6 do 7 lat (z 

10 do 11 lat dla przeds. społ.)

• przedłużenie okresu udzielania finansowania z gwarancją o 6 

miesięcy

• gwarancja pokrywa odsetki za okres do 360 dni

• zniesiono opłatę z tytułu nieudzielenia przez pośrednika 

określonej wartości finansowania z gwarancją.

Gwarancje COVID-19

27 lipca ogłoszono zmiany w gwarancji Kreatywna Europa:

• podniesienie gwarancji z 70 do 90%, dla finansowania 

udzielonego

w okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 marca 2021 r.,

• przedłużenie okresu udzielania finansowania z gwarancją o 6 

miesięcy,

• gwarancja pokrywa odsetki za okres do 360 dni.

W Polsce – BGK (NPF) pracuje nad dostosowaniem oferty do 

aktualnych oczekiwań rynku i uwarunkowań prawnych. 

Efekt gwarancji COVID w programach 2014-2020: wyczerpanie 

budżetów instrumentów finansowych.

Gwarancje COVID-19
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Fundusz InvestEU:
System IF po 2020 oparty na sprawdzonym rozwiązaniu: 

Planie Inwestycyjnym dla Europy

• Fundusz InvestEU:  instrumenty finansowe- kontynuacja 

większości IF UE sprzed 2020 r. 

• Centrum Doradztwa InvestEU: wsparcie doradcze dla projektów 

inwestycyjnych, w tym w zakresie przygotowania, planowania, 

realizacji, dostępu do finansowania

• Portal InvestEU: baza projektów inwestycyjnych poszukujących 

finansowania, łącząca promotorów projektów z inwestorami 

poszukującymi możliwości inwestycyjnych

Instrumenty Finansowe UE po 
2020

• Ogłoszony w kwietniu 2020 r.

• Inicjatywa Grupy EBI (Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) 

– we współpracy i finansowaniu z Państwami  

• Odpowiedź na kryzys wywołany epidemią COVID-19

• 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

• budżet Funduszu w wysokości 25 mld EUR ma zapewnić 

finansowanie o wartości nawet 200 mld EUR

Europejski Fundusz Gwarancyjny
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Europejski Fundusz Gwarancyjny

1. Polski rynek już uprawniony

• 15 października br. Polska przystąpiła do 

Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. 

• Polskie instytucje finansowe mogą składać wnioski do EFI

2. Pomoc publiczna

• W formule de minimis (EDB)

Maksymalna kwota finansowania 2,14 mln EUR / 5 lat,  1,07 mln 

EUR / 10 lat, 11 mln EUR / 1 rok (gwarancja 70%, klient nie 

korzystał z pomocy w ciągu 3 lat)

• Obszar 3.1 tymczasowych ram pomocy publicznej

Pomoc jest równa kwocie gwarancji, maksymalna kwota 

finansowania 1,14 mln EUR (gwarancja 70%)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej

Zaprasza do korzystania/subskrypcji bezpłatnego

SERWISU KPK WS. „COVID-19” DLA RYNKU FINANSOWEGO:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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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@kpkUE.gov.pl

Szczegółowe informacje:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

© 2020 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 n iniejszym 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.


