
Informacja o planowanych 

działaniach dla przedsiębiorców

Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów 

Finansowych Programów UE w br.

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.

Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii |  Warszawa, 27 stycznia 2022 r.

https://ekmsp.eu/


Jak działają instrumenty finansowe UE?

Model wsparcia:

• Program ramowy zarządzany bezpośrednio przez Komisję 

Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej 

(np. EBI, EFI)

• Wsparcie dostępne w państwach członkowskich UE i krajach 

stowarzyszonych bez podziału budżetu na kraje

• Instrumenty finansowe obsługiwane przez krajowych pośredników 

finansowych – w Polsce ponad 200 instytucji

• Produkty dostępne dla przedsiębiorstw z zabezpieczeniem UE na 

polskim rynku: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki, 

gwarancje, regwarancje, leasing, finansowanie dłużne typu 

private debt, inwestycje kapitałowe
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Korzyści dla ostatecznych odbiorców:

• Alternatywne zabezpieczenie w odniesieniu do posiadanych 

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 



Rynek kredytowy MSP

Czynniki wpływające na politykę kredytową

• wzrost konkurencji ze strony innych banków

• poprawa sytuacji kapitałowej banków

• spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw 

Obserwacje

• łagodzenie kryteriów wobec MSP 

• zmniejszenie pozaodsetkowych kosztów kredytów

• łagodzenie wymagań dot. zabezpieczeń 

kredytów 

• spadek maksymalnej kwoty

Prognozy

• łagodzenie polityki kredytowej, szczególnie w 

segmencie krótkoterminowych kredytów dla 

sektora MSP 

• wzrost popytu we wszystkich segmentach 

kredytów dla przedsiębiorstw z wyjątkiem kredytów 

krótkoterminowych

Źródło: Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2021 r. NBP



Efekty dostępności IF UE w Polsce

Wg stanu na koniec 2021 r.:

• 82 tys. umów na łączną kwotę 12,5 mld zł

• prawie 4,5 mld zł finansowania w okresie pandemii do ponad 34 tys. polskich 

przedsiębiorców

• Dostępność limitu na ok. 7 mld zł finansowania dla odbiorców ostatecznych

• Oferta dostępna w ponad 200 instytucjach finansowych
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Kredyty dla przedsiębiorców z gwarancją BGK PLG COSME

Leasing z gwarancją BGK EFG

Dostępność oferty z gwarancjami UE (1/2)



Finansowanie z gwarancją COSME

Finansowanie  z gwarancją InnovFin Finansowanie  z gwarancją EaSI

Dostępność oferty z gwarancjami UE (2/2)

Finansowanie z gwarancją EFG



Wsparcie 360˚
REGULATORZY

√ Współpraca z regulatorami przy transponowaniu regulacji i inicjatyw UE do porządku  

krajowego (szczególnie unijnego tzw. soft law)

√ Inicjowanie zmian w przepisach i współpraca z nadzorem bankowym w celu uznania 

gwarancji UE za szczególną formę zabezpieczenia spłaty kredytu przez przedsiębiorcę

INSTYTUCJE FINANSOWE

√ Propagowanie informacji o nowych lub zmienionych instrumentach finansowych UE

√ Przekazywanie informacji o zmianach w przepisach UE

√ Wsparcie w procesie aplikowania o instrumenty finansowe UE

√ Wsparcie w przygotowaniu zmian w ofercie finansowania przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCY

√ Platforma informacji o instytucjach i ofertach finansowania z gwarancjami UE 

√ Seminaria  i warsztaty

√ Indywidualne porady i konsultacje

√ Kampania informacyjna w prasie

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



Działania 2022

Zaplanowane działania

▪ Regionalne webinaria dla przedsiębiorców nt. oferty 

finansowania z gwarancjami UE – 2H2022

Działania w trybie ciągłym

▪ Indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców

▪ Informowanie o nowych produktach w postaci 

newsletterów

▪ Dyżury informacyjne



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 będzie dystrybuowane przez Grupę 

EBI (min. 75% gwarancji UE) oraz ew. krajowe banki 

rozwojowe (do 25% gwarancji UE). 

• Wdrożenie z udziałem pośredników finansowych, 

podobnie jak w ramach aktualnych instrumentów 

finansowych programów UE

Otwarcie rynkowe 2022
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programy@kpkUE.gov.pl, www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl


