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Finansowania BGK z gwarancją InvestEU
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 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeszedł
pozytywnie tzw. ocenę filarową w Komisji Europejskiej
(KE) i uzyskał możliwość bezpośredniego
wykorzystywania gwarancji UE.

 BGK rozważa udostępnienie Partnerom instrumentów
finansowych KE dostępnych dla partnera
wdrażającego w zarządzaniu bezpośrednim, jak
również w zarządzaniu pośrednim.

 Bezpośrednio wykorzystując gwarancję InvestEU, BGK
będzie mógł udzielać długoterminowych kredytów
inwestycyjnych. Obecnie negocjowany jest projekt
umowy gwarancyjnej z KE. Zawarcie umowy
gwarancyjnej przewidziane jest do końca 2022 r.

 BGK planuje również wspierać potrzeby MŚP poprzez
sub-pośredników finansowych.



Schemat działań BGK w ramach InvestEU
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Kredyt inwestycyjny BGK z gwarancją InvestEU w dwóch oknach
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 MŚP (<250 pracowników);
 Firmy o średniej kapitalizacji (250 – 3 000 pracowników);
 Spółki celowe i projektowe;
 Podmioty sektora publicznego (np. szpitale, 

uniwersytety, instytuty badawcze).

 Wartość projektów: od kilku do kilkudziesięciu mln PLN;
 Wartość kredytu: do 50% kosztów inwestycji;
 Waluta: PLN/EUR;
 Maksymalny okres kredytowania: do 20 lat; okres 

karencji: do 2 lat;
 Poziom ceny gwarancji.*

 Cyfryzacja, robotyzacja oraz automatyzacja;
 Strategiczne technologie cyfrowe (cyberbezpieczeństwo, 

sztuczna inteligencja);
 Innowacje w sektorze zdrowia;
 Sektor obronny.

 Spółki celowe;
 Sektor prywatny;
 Spółki Skarbu Państwa;
 Przedsiębiorstwa publiczne;
 JST/spółki zależne.

 Wartość projektów: od kilku do kilkuset mln PLN;
 Wartość kredytu: do 50% kosztów inwestycji;
 Waluta: PLN/EUR;
 Maksymalny okres kredytowania: do 32 lat; okres 

karencji: do 1 roku;
 Poziom ceny gwarancji.*

 Zrównoważony transport;
 Odnawialne źródła energii;
 Infrastruktura cyfrowa.

Dla kogo

Parametry 
produktu 

kredytowego 
(decyzja 

kredytowa banku)

Kluczowe obszary 
kwalifikowalne

Zrównoważona infrastrukturaZrównoważona infrastruktura Badania naukowe, innowacje i cyfryzacjaBadania naukowe, innowacje i cyfryzacja

* W trakcie negocjacji z Komisją Europejską



Zastrzeżenie
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Niniejszy dokument został przygotowany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia i zastrzega, że 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią 
wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 
(art. 66 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. 
Dz.U. z 2022. poz. 1360). Dane zostały zamieszczone 
wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zobowiązany do 
aktualizowania informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu nie 
brano pod uwagę żadnych celów inwestycyjnych, sytuacji 
finansowej czy potrzeb jakiegokolwiek odbiorcy. Ewentualne 
skorzystanie z produktów dostępnych w ramach programu 
będzie uzależnione od oceny zdolności kredytowej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane zostały 
wyłącznie
w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady 
inwestycyjnej. Niniejszy dokument ani jego treść nie stanowi 
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągania 
zobowiązań oraz nie ma z nimi  żadnego związku.

BGK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych 
materiałów przez jakąkolwiek osobę.



Dziękujemy za uwagę
Agnieszka Falkowska
Dyrektor
Departament Międzynarodowych
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