
Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego

„Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy

oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku, w latach 2022-2028”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości.

Webinarium KPK, Warszawa  25 listopada 2022 r.

Mapa dostępnych instrumentów  

finansowych (zwrotnych) UE dla polskich 

przedsiębiorców

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorców 2022



O Krajowym Punkcie Kontaktowym 

ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

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

mandat Rady Ministrów i ministra właściwego ds. gospodarki, wsparcie ministra właściwego ds. 

finansów oraz ministra właściwego ds. funduszy europejskich; 15 lat doświadczenia i zaufania.

działania na rzecz rozbudowy ekosystemu źródeł finansowania dla MŚP oraz dla procesów 

proinnowacyjnych w PL

afiliacja przy Związku Banków Polskich we współpracy z PARP; platforma ponad 200 instytucji 

finansowych – tzw. narodowych pośredników finansowych (NPF), współpraca z reprezentacjami 

przedsiębiorców, w tym mikro

promocja i przygotowanie instytucji finansowych oraz ostatecznych odbiorców do udziału w 

programach UE, w tym antycovidowych

zakres działania: banki, spółki leasingowe, faktoringowe, fundusze pożyczkowe, fundusze 

poręczeniowe, inwestorzy rynku kapitałowego, itp. 

szybkie reagowanie i łączenie interesariuszy, informacja i doradztwo

bezpłatne usługi na terenie całego kraju



Ekosystem IF UE w Polsce



Dostępność środków

Do końca 2022 r.

Finansowanie 
w postaci:
•kredyt, 
• leasing,
•pożyczka,
•pożyczka 

leasingowa,
•poręczenie,
•kapitał

10,27 mld PLN

Dostępne także 
w 2023 r.

Finansowanie 
w postaci:
•kredyt, 
• leasing,
•pożyczka 

leasingowa,
•kapitał

6,4 mld PLN

Dostępne także 
w 2023 r.

Finansowanie 
w postaci:
• leasing,
•pożyczka 

leasingowa,
•poręczenie

0,95 mld PLN

Dostępne także 
w 2023 r.

Finansowanie 
w postaci:
•kredyt 

obrotowy,
•pożyczka 

0,01 mld PLN

Dostępne także 
w 2023 r.

Finansowanie 
w postaci:
•kapitału

2,34 mld PLN



Sytuacja makro i popyt 

na finansowanie



• Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost stóp 
procentowych istotnie ograniczyły aktywność

na rynku kredytowym w III kwartale 2022 r. 

• Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów
kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów 

rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów
krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

• Na IV kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie 
polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw

i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem 
krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw, dalszego

spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów 
dla przedsiębiorstw ma być znaczny

Sytuacja na rynku 

kredytowym 

-IV kwartał 2022 r.

Źródło: NBP,  Wyniki ankiety do 
przewodniczących komitetów kredytowych,
X. 2022



Popyt przedsiębiorców na kredyt 

(III oraz IV kw. 2022 r.)

Źródło: NBP,  Wyniki ankiety do 
przewodniczących komitetów kredytowych,
X. 2022



• dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, częściej w przypadku dużych 

podmiotów; 

• istotny spadek popytu na kredyty długoterminowe 

• niewielki wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe.

Oczekiwania na IV kwartał 2022 r.
Kredyty dla Przedsiębiorstw

Źródło: NBP,  Wyniki ankiety do 
przewodniczących komitetów kredytowych,
X. 2022



Gwarancje

UE

np. banki, firmy 

leasingowe, 

agencje 

publiczne, 

instytucje 

pożyczkowe i 

poręczeniowe

np. kredyty, pożyczki, 

poręczenia, pożyczki 

leasingowe, 

leasing

Jak to działa ?



Programy - Instrumenty finansowe UE 
nadal dostępne:



Programy 2014-2020: Dla kogo?

Programy te i inicjatywy  uruchomiły system gwarancji portfelowych: również dla polskich przedsiębiorców, które 

to gwarancje stymulują akcję kredytową, pożyczkową i leasingową, zaś głównym odbiorcą jest sektor MŚP

to instrumenty finansowe UE, 
który mają wspierać rynek 

pracy oraz najmniejsze 
podmioty. Instrumenty 

skierowane do mikrofirm i 
podmiotów ekonomii 

społęcznej

to instrumenty finansowe UE, 
wspierające rozwój, trwałość i 

konkurencyjność mikro, 
małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz midcap. 

to instrumenty  finansowe dla 
przedsiębiorców, którzy w 

długiej perspektywie 
realizowali rentowną 

działalność gospodarczą, ale 
znaleźli się w trudnej sytuacji 
ze względu na gospodarcze 
skutki pandemii COVID-19.
Skierowane do wszystkich 

rodzajów przedsiębiorców z 
priorytetem na MŚP.



Dostępne produkty finansowe, oferowane MŚP,

zabezpieczone gwarancją UE
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
Przykłady:

• kredyty inwestycyjne i 

obrotowe,

• wysokość finasowania 

objętego gwarancją do 2,57 

mln EUR,

• zabezpieczenie spłaty 

gwarancją do  70% kwoty 

udzielonego finansowania,

• okres finansowania: do 10 

lat.

Kredyty Pożyczki

• Cel: obrotowy i inwestycyjny,

• Wartość finan: 0.8-10 mln zł

• Oprocentowanie: 

Wibor1M+marża

• Okres finansowania : do10 lat 

(inwestycje).

• Cel: obrotowy i inwestycyjny,

• Wartość 0,25 -5 mln zł,

• Okres finansowania : do 7 lat 

dowolny cel gospodarczy.

Poręczenia

• Udzielane, jako zabezpieczenie 

wierzytelności,

• poręczenie do 80% kwoty 

transakcji,

• poręcznie w wysokości do 1,6 

mln PLN,

• Okres finansowania do 10 lat

Programy 2014-2020: Dla kogo?



Oferta leasingu z gwarancją BGK EFG

• Preferencyjne warunki dla przedsiębiorców

• zakres gwarancji BGK: 80% kapitału transakcji 
leasingowej (leasing, pożyczki leasingowe)

• maksymalna kwota gwarancji: 800 tys. EUR

• maksymalny okres finansowania: 120 m-cy

• Opłata za gwarancję 0,2 – 0,3 p.p.

Programy 2014-2020: Dla kogo?



Produkty EFG z sekurytyzacji :

• kredyty, pożyczki, leasing 
• dostępne będą również w 2023 r. !

Programy 2014-2020: Dla kogo?



Linie pożyczkowe i doradztwo EBI

• Europejski Bank Inwestycyjny finansuje przedsiębiorców bezpośrednio - pożyczkami.

• To zwykle jednak większe podmioty oraz konsorcja:

➢ minimalna kwota 25 mln EUR

➢ okres finansowania do 10 lat

➢ finansowanie przede wszystkim projektów „zielonych” oraz obszaru B+R

Programy 2021-2027: Dla kogo?



Korzyści z Instrumentów Finansowych UE

Dla przedsiębiorców:

• alternatywne zabezpieczenie w odniesieniu do trudno zbywalnych składników 

majątku

• niższe lub brak wymagania innych zabezpieczeń ( w części gwarancji UE)

• niższa cena finansowania 

• brak opłaty wstępnej

• brak pomocy publicznej w przypadku gwarancji ze środków UE 

• wydłużone okresy finansowania

• zwolnienie odbiorcy końcowego z reżimu pomocy publicznej



Korzyści z instrumentów kapitałowych UE

Dla Przedsiębiorców:

• finansowanie ryzykownych i skalowalnych pomysłów biznesowych

• zwiększenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych podmiotów

• internacjonalizacja oraz promocja  transgranicznego rozwoju

• elastyczność

• brak wymogu historii kredytowej

• brak wymaganych twardych zabezpieczeń

• szansa na follow on

• wsparcie w postaci smart money

• zwolnienie odbiorcy końcowego z reżimu pomocy publicznej

17



• w pierwszej rundzie oddanie dużego pakietu udziałów, zmniejsza szanse na zdobycie kolejnego 

inwestora w następnej rundzie finansowania - na zachodzie oferuje się przeważnie do 25 proc. 

udziałów na etapie seedowym

• specjalizacja  VC i Startupu powinny mieć wspólny cel, wówczas możemy liczyć na mocne wsparcie 

w budowaniu wartości firmy – sprawdzić  portfolio funduszu

• liczba menedżerów inwestycyjnych i ich wcześniejsze doświadczenia i osiągnięcia – czy zarządzający 

będzie miał czas na wnoszenie wartości dodanej

• polityka kontynuacji inwestycji jest kluczowym czynnikiem sukcesu – czy i jaki % budżetu jest na 

transakcje follow on

• siatka kontaktów VC – czy np. LP’s mogą wnieść wartość dodaną

• horyzont inwestycyjny funduszu VC – fundusz może mieć określony termin na wyjście z inwestycji 

przypadający zbyt wcześnie  w stosunku do naszych potrzeb

• nie dla wszystkich finansowanie VC to dobre rozwiązanie – dłużne może być bardziej korzystne

Praktyczne wskazówki – finansowanie VC/PE



Pośrednicy finansowi typu VC/PE/VD

Finansowanie dłużne typu private debt

Pośrednicy kapitałowi VC

Programy

Pośrednicy kapitałowi PE

Finansowanie kapitałowe typu impact

investing

Finansowanie dłużne typu venture debt



HORYZONT EUROPA 
EIC - Europejska Rada ds. Innowacji: wsparcie przełomowych technologii

Akcelerator EIC – wsparcie mieszane (blending)

• wsparcie innowatorów z przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi dla zapewnienia inwestycji potrzebnych do 

zwiększenia skali w krótszym czasie 

• zapewnia finansowanie „mieszane” tj. zarówno w formie grantowej dla projektów (TRL 5-8) – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR (70% 

kosztów kwalifikowanych) jak i w formie kapitałowej dla projektów powyżej (TRL 8), która jest realizowana z powołanego przez Komisję 

Europejską Funduszu kapitałowego EIC: od 0,5 mln euro do 15 mln euro

EIC Transition – wsparcie grantowe

• celem jest przekształcanie wyników badań w innowacje, weryfikacja poprawności projektu dopracowania technologii oraz stworzenia 

uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań

• warunkiem koniecznym aplikowania jest bazowanie na dofinansowanym projekcie w ramach Pathfinder, FET (Future and Emerging

Technologies) lub ERC (European Research Council) Proof of Concept

• aplikacje indywidualne – jako pojedyncze MŚP lub instytucja badawcza/jednostka akademicka

• aplikacje w konsorcjum – od 2 do 5 partnerów reprezentujących MŚP, duże firmy, instytucje badawcze, jednostki akademickie, instytucje 

reprezentujące użytkowników końcowych

• dotacje do 2,5 miliona euro na: walidację i demonstrację technologii w środowisku istotnym dla aplikacji oraz rozwijanie gotowości 

rynkowej

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia EIC dostępne

są na stronie: https://eic.ec.europa.eu/index_en

EIC Pathfinder – wsparcie grantowe  

• dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, na prowadzenie badań, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań 

technologicznych - na wczesnym etapie rozwoju (TRL 1-4)

• warunki kwalifikujące pomysł na projekt:

▪ wizjonerski pomysł – przekonująca i długoterminowa wizja wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie mieć pozytywny 

wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo

▪ przełomowy cel technologiczny – konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w dążeniu do nowej technologii

▪ ambitne interdyscyplinarne badania – podejście i metodologia badawcza obarczona wysokim ryzykiem / dużym zyskiem, z konkretnymi i 

prawdopodobnymi celami

• dotacje: 

▪ do 4 mln euro w ramach EIC Pathfinder Challenges oraz do 

▪ do 3 mln euro w ramach EIC Pathfinder Open

Programy 2021-2027:



0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Liczba beneficjentów ostatecznych instrumentów 
finansowych programów UE w poszczególnych latach

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3Q 2022

Liczba beneficjentów ostatecznych 
instrumentów finansowych programów UE w 

poszczególnych latach

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Liczba instytucji finansowych pośredniczących w 
korzystaniu z instrumentów finansowych  
programów UE w poszczególnych latach

0,713

1,039

2,108

3,667

2,436 2,515
2,372

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3Q 2022

Wartość udzielonego  finansowania w 
poszczególnych latach w mld PLN
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Przez dwa lata pandemii COVID-19, od marca 2020 r.

do marca 2022 r. wsparcie dla polskiego sektora

biznesu udzielone ze środków dostępnych w ramach

unijnych instrumentów finansowych wyniosło niemal

4 mld zł, i trafiło do blisko 30 tysięcy

przedsiębiorców.

Wyniki: Przedsiębiorcy i ich finansowanie 

2014-2022



Zakres obsługi KPK IF PUE

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

▪ Instytucje rynku finansowego obsługa 
kandydatów na pośredników finansowych oraz 

pośredników finansowych

▪ Przedsiębiorcy i inni beneficjenci ostatecznych 
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@kpkUE.gov.pl

▪ subskrypcji Newslettera KPK 

instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/

2007-2013 2014-2020 2021-2027



Jarosław Kała

Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych

Kontakt: 

• E-mail: Jaroslaw.Kala@zbp.pl

• Tel.: +48 603 583 344

Marek Ulman

Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych

Kontakt: 

• E-mail: Marek.Ulman@zbp.pl

• Tel.: +48 605 959 699

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi InvestEU w Polsce!

KPK zaprasza:

15 
lat



Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00–380 Warszawa

tel./fax +48 22 696 64 95

programy@kpkUE.gov.pl

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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