
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.
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Warszawa, 24 października 2022 r.

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. 

Instrumentów Finansowych Programów UE



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
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Gotowość
polskiego 

rynku 



 Instrumenty finansowe InvestEU mogą być wdrażane przez 
Partnerów Wykonawczych lub przez Pośredników Finansowych:

a) finansowanie bezpośrednie: 
pożyczki, gwarancje, regwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, wszelkie inne 
formy finansowania lub wsparcia jakości kredytowej, w tym dług podporządkowany, 
inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, zapewniane bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez pośredników finansowych, fundusze, platformy inwestycyjne lub 
inne instrumenty, które to rodzaje finansowania mają być przekazywane odbiorcom 
końcowym; 

b) finansowanie pośrednie: 
finansowanie lub gwarancje udzielane przez partnera wykonawczego na rzecz innej 
instytucji finansowej umożliwiające jej zapewnienie finansowania, o którym mowa w 
pkt. a).

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie KE

InvestEU a rynek finansowy



Budżet UE oraz 
Partnerów 

wykonawczych
i ew. budżet 

państwa

32,5
mld EUR

372
mld EUR

Pośrednicy finansowi

Inne instytucje finansowe 
np.: leasingowe

Inwestorzy kapitałowi

Banki Odbiorcy 
Końcowi

Krajowe 
banki 
rozwoju

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie KE

InvestEU a rynek finansowy



InvestEU a rynek finansowy

• Instrumenty dłużne:
 oznacza każde finansowanie działalności i inwestycji przedsiębiorstwa długiem zaciągniętym u 

podmiotów zewnętrznych, w tym: kredyty, pożyczki, leasing, obligacje, zadłużenie podporządkowane, 
faktoring, gwarancje (w tym regwarancje), instrumenty ubezpieczenia kredytu, instrumenty podziału 
ryzyka (risk sharing), instrumenty finansowania handlu- inne niż kapitałowe. 

 realizowane  bezpośrednio- przez partnerów wykonawczych lub pośrednio poprzez pośredników 
finansowych partnerów wykonawczych 

• Instrumenty kapitałowe: 
 instrumenty mające formę prawną udziałów kapitałowych, takie jak inwestycje w akcje zwykłe lub 

uprzywilejowane, oraz instrumenty quasi-kapitałowe lub hybrydowe, takie jak podporządkowane w 
wysokim stopniu pożyczki z udziałem w zyskach, finansowanie typu mezzanine, pożyczki typu venture, 
instrumenty zamienne, warranty lub inne formy equity kicker w przypadku narażenia posiadacza na 
ryzyko kapitałowe. 

 realizowane  przez partnerów wykonawczych lub poprzez inwestycje w fundusze (w tym fundusze 
funduszy, instrumenty współfinansowania lub inne rodzaje pośredników) lub inne rodzaje mechanizmów 
finansowania charakteryzujące się ryzykiem portfela kapitałowego (portfel kapitałowy). 

• Instrumenty doradcze:
 wspierają identyfikację, przygotowanie, opracowanie, strukturyzację, pozyskiwanie i realizację projektów 

inwestycyjnych
 zwiększają zdolność promotorów i pośredników finansowych do wdrażania operacji finansowych i 

inwestycyjnych 
 wspierają podnoszenie świadomości i działania przygotowawcze dla obszarów inwestycyjnych, które 

wykazują wyraźną lukę rynkową
 w praktyce stosowane dla największych i złożonych projektów (np. infrastrukturalnych, PPP)



Potencjał absorpcyjny polskiego rynku 
finansowego w ramach InvestEU

łącznie : 
ok.1000 podmiotów* 

Banki 
563
58%

Fundusze VC/PE**
200
20%

Fundusze Pożyczkowe
85
9%

Przedsiębiorstwa 
Leasingowe

85
9%

Fundusze 
Poręczeniowe

33
3%

Regionalne Fundusze 
Rozwoju

13
1%

Liczba podmiotów w podsektorze

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych izb gospodarczych oraz UKNF

* Nazwy poszczególnych grup absorpcyjnych (np. 
fundusze pożyczkowe) 
w większości mają charakter opisowy i 
zwyczajowy a nie legalny (wynikający z aktu 
normatywnego). Podmioty wchodzące w skład 
każdej z ww. grup reprezentują różne formy 
prawne (np. spółek akcyjnych, spółek 
kapitałowych, ASI, TFI). 

** Fundusze VC: poza krajowymi funduszami VC w 
Polsce działają także fundusze międzynarodowe, 
inwestujące transgranicznie



Potencjał absorpcyjny polskiego rynku 
finansowego z podziałem na formę 

instrumentów InvestEU

Instrumenty doradcze dla instytucji finansowych

Instrumenty 
dłużne

80%

Instrumenty 
kapitałowe

20%

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych izb gospodarczych oraz UKNF



Gotowość rynku bankowego
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Szanse:

• rynek bankowy radzi sobie w „trudnych czasach”, 
przykładem efekty akcji kredytowej w okresie pandemii,

• zainteresowanie i znaczny udział banków w  realizacji 
programów publicznych w zakresie transformacji 
gospodarki, jej unowocześniania,

• zainteresowanie banków w finansowaniu inwestycji 
wynikających z szeregu programów unijnych i o charakterze 
krajowym jak i regionalnym, 

• doświadczenie we współpracy z Grupą EBI i utrzymująca się 
wysoka aktywność banków w korzystaniu z gwarancji 
unijnych oraz krajowych (BGK),

• nowe gwarancje kredytowe wesprą utrzymanie i rozwój 
akcji kredytowej/wzrost poziomu wymaganych 
zabezpieczeń kredytowych

• wzrost portfela kredytowego przedsiębiorstw w 2021 
o ponad 5% (do 397 mld zł, w tym 75,6 mld zł – dla mikrofirm 
/17%/); zaś w 1 półroczu 2022 o 7%:  (77,4 mld zł nowego 
kredytu, z tego 10,4 mld zł - mikro).

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU ponad 50% sektora

Wyzwania:

• gorsze prognozy gospodarcze na rok przyszły 
(prognozy PKB na rok 2023), 

• stopniowe spowalnianie gospodarki oraz wyższe stopy 
procentowe będą działać w kierunku powiększania się 
portfela kredytów o obniżonej jakości.

• spadający popyt na kredyty inwestycyjne, w tym 
długoterminowe szczególnie w obszarze MSP,

• zmniejszająca się zdolność kredytowa przedsiębiorców (m.in. 
w efekcie korzystania z wcześniejszych instrumentów  
pomocowych),

• rosnące koszty działalności banków, spadająca rentowność, 

• w 2022- nadal jeszcze bogata oferta antykryzysowych 
produktów finansowych zabezpieczonych w ramach 
programów UE i krajowych (np.  EFG, FGK),

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: NBP, UKNF, BIK, GUS, ZBP, banków 



Gotowość rynku leasingowego
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Szanse:

• utrzymujący się wysoki poziom finansowania 
pomimo niekorzystnych zmian otoczenia prawnego 
i rynkowych,

• nadal utrzymująca się przewaga leasingu nad 
kredytami dla zakupów środków rzeczowych 
ruchomych, 

• zwiększenie dostępności pojazdów lekkich i 
spodziewane wzrosty na rynku urządzeń, maszyn 
oraz rynku IT,

• wyniki sektora leasingowego w okresie pierwszych 
6 miesięcy 2022 r.:  42 mld zł (leasing oraz pożyczki 
leasingowe). 

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU 
ponad 70% sektora

Wyzwania:

• zmiany kanałów dostaw surowców w wyniku konfliktu zbrojnego 
w Ukrainie,

• wydatki inwestycyjne przeznaczone dotychczas na różnorodne 
cele zostają przeniesione w dużym stopniu na zachowanie 
ciągłości dostaw i zakupu energii oraz zabezpieczeniu  
ciągłości funkcjonowania, 

• problemy podażowe w zakresie nowych pojazdów osobowych, 
wobec przerwanych łańcuchów dostaw,

• utrzymujące się problemy z dostępnością niektórych 
podzespołów

• problemy popytowe, wobec postawy oczekującej 
przedsiębiorców, wynikającej z niepewności rynkowej,

• wysokie stopy procentowe, decydujące o kosztach 
finansowania, w tym pozyskiwania kapitału przez 
leasingodawców

• spadająca aktywność inwestycyjna przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: ZPL, GUS, przedsiębiorstwa leasingowe 



Gotowość rynku funduszy pożyczkowych 
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Szanse:

• bliskość klienta i doskonała znajomość lokalnego rynku,

• 85 funduszy; w tym liderzy ponadregionalni

• obecność we wszystkich województwach PL

• specjalizacja w mikro; 

• działanie w luce finansowej, w obszarach produktów 
brakujących na rynku lub oferujących pożyczki dla klientów 
z trudniejszym dostępem do finansowania zewnętrznego,

• działalność realizująca cele tak inwestycyjne, 
rozwojowe/regionalne, jak i w zakresie działalności bieżącej 
firm

• dwukrotny wzrost liczby udzielonych pożyczek 
w 2021r.; niska szkodowość 

• wartość pożyczek udzielonych przez FP w roku 2021 
wyniosła ponad 2,8 mld zł

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU ponad 50% sektora

Wyzwania:

• lokalny, regionalny  charakter funduszy i nieliczne 
fundusze z większymi kapitałami pożyczkowymi,

• utrzymująca się niska kapitalizacja funduszy z niskim 
potencjałem jego zwiększenia

• skorelowany (w dużym stopniu) potencjał pożyczkowy 
z regionalnymi programami operacyjnymi Polityki 
Spójności,

• możliwość łączenia instrumentów InvestEU z 
instrumentami Polityki Spójności

• ograniczenie do finansowania wyłącznie MŚP

• ograniczone możliwości pożyczkowe, (stosunkowo 
niska wartość  jednostkowej pożyczki)  wobec 
oczekiwań rynku.

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: GUS, PZFP,  Fundusze Europejskie dla regionów 2021-2027, funduszy pożyczkowych.



Gotowość rynku funduszy poręczeniowych
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Szanse:

• doskonała znajomość lokalnego rynku,

• 33 fundusze, w tym liderzy ponadregionalni;

• obecność we wszystkich województwach PL

• oferta produktów poręczeniowych i 
gwarancyjnych innych niż poręczenia spłaty 
kredytów, np. gwarancje kontraktowe, 
gwarancje wadialne,

• działanie w luce finansowej, w obszarach 
produktów brakujących na rynku finansowym,

• poszerzenie gamy produktów poza gwarancje 
kredytowe,

• Wartość udzielonych poręczeń w roku 2021 
wyniosła ponad 1,6 mld zł

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU ponad
60% sektora

Wyzwania:

• spadająca kapitalizacja funduszy poręczeniowych,

• ograniczony obszar działania- w większości tylko 
zakres regionalny, 

• skorelowany (w dużym stopniu) potencjał 
poręczeniowy z regionalnymi programami 
operacyjnymi Polityki Spójności,

• możliwość łączenia instrumentów InvestEU z 
instrumentami Polityki Spójności

• ograniczenie do finansowania wyłącznie MŚP

• ograniczony potencjał finansowy 
(wartość gwarancji)  wobec oczekiwań rynku

• konkurencja ze strony dużych instytucji finansowych 
na rynku poręczeń i gwarancji dla kredytów 
bankowych, 

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: KSFP, BGK, Fundusze Europejskie dla regionów 2021-2027, funduszy poręczeniowych



Gotowość rynku regionalnych 
funduszy rozwoju

13
Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: Stowarzyszenia OSRFR, MFiPR, IZ RPO, BGK, RFR

latach)

Szanse:

• doskonała znajomość lokalnego rynku; 
mocne wsparcie władz regionalnych

• uruchamianie produktów stanowiących lukę finansową i 
uzupełnienie oferty produktów komercyjnych oraz  instrumentów 
finansowych unijnych ( istotnych dla rozwoju regionów),

• możliwość tworzenia partnerstwa z komercyjnym rynkiem 
finansowym na zasadzie subpośrednictwa 

• dystrybucja środków pożyczkowych i poręczeniowych na rynek, 
poprzez  tworzenie nowych wspólnych wehikułów i/lub 
instrumentów, 

• 13 funkcjonujących Regionalnych Funduszy Rozwoju, 
(ostatnie trzy - w trakcie tworzenia).

• na koniec 2021: wartość zarządzanych środków ok 3.5 mld zł, z 
szansą wzrostu do ok 10 mld zł.

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU 90% sektora

Wyzwania:

• standaryzacja tych stosunkowo nowych podmiotów

• nabycie know how w zakresie  współpracy z 
instytucjami finansowymi UE

• zdolność  RFR do współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej w przypadku wymagających tego 
projektów

• zdywersyfikowanie priorytetów i zaangażowania 
kapitałowego (wyjście poza Politykę Spójności)

• rozwój bazy kapitałowej i gwarancyjnej



Gotowość rynku funduszy VC
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Szanse:

• zwiększająca się liczba zarządzających z 
międzynarodowym doświadczeniem inwestującym 
w Polsce

• dynamicznie rosnąca wartość inwestycji VC w 
okresie 2019-2021 (x3) – z 1,2 do 3,6 mld zł

• dojrzewanie polskiego rynku VC - coraz więcej 
inwestycji na późniejszym etapie oraz wzrost 
średniej wartości transakcji

• udział polskich funduszy na poziomie 1/3 całego 
polskiego rynku VC 

• realokacja start-upów ze wschodu w związku z 
konfliktem w Ukrainie

• potwierdzone zainteresowanie InvestEU ponad 
30% sektora

Wyzwania:

• fundraising: większa awersja do ryzyka inwestorów prywatnych 
w związku z sytuacją kryzysową  (konflikt w Ukrainie i rosnąca 
inflacja – wzrost stóp procentowych)

• ESG: większa ilość regulacji i biurokracji w zarządzaniu 
funduszami

• specjaliści o wysokich kwalifikacjach – rosnące koszty pracy

• kwartalny spadek liczby transakcji VC w Polsce począwszy od 
Q2 2021r.

• zagrożenie spadku wycen spółek technologicznych 

• nakładanie się programów publicznych (wysoki budżet w 
ramach FENG:1,9 mld zł) 

• w 2021 r. udział segmentu VC w PE w Polsce:10% - dla regionu 
CEE: 15,9%)

Źródło: opracowanie własne KPK na podstawie danych: Invest Europe, EFI, PFR Ventures,, MFiPR
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Wsparcie dla 
kandydatów 
do InvestEU 
w Polsce



Ekosystem Programu InvestEU w Polsce



Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. 
ustanawiające Program InvestEU i zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2015/1017 

Cel Programu: zapewnienie finansowania podmiotom mającym 
profil ryzyka, który nie zawsze jest akceptowalny dla 
prywatnych instytucji finansowych, i zwiększanie 
konkurencyjności gospodarki UE

Struktura Programu: - Fundusz InvestEU 
- Portal Projektów Inwestycyjnych
- Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Oczekiwane efekty: wygenerowanie 372 mld EUR inwestycji dzięki 26 
mld EUR gwarancji UE 

Fundusz InvestEU 
Cel Funduszu: 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

Partnerzy wdrażający: wsparcie będzie dystrybuowane przez Grupę EBI (min. 75% gwarancji UE) 
oraz instytucje rozwojowe (do 25% gwarancji UE)

ogólne - wspierają co najmniej jeden obszar polityki w ramach poszczególnych 
segmentów polityki, jak określono szczegółowo w sekcji 6 niniejszych wytycznych 
inwestycyjnych lub tematyczne - koncentruje się na jasno określonym obszarze 
polityki o wyższej unijnej wartości dodanej, w którym niedoskonałości rynku lub 
nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji nie można skorygować za pomocą 
ogólnych produktów finansowych

Finansowanie: bezpośrednio przez partnerów wdrażających lub z udziałem krajowych pośredników 
finansowych, podobnie jak w ramach aktualnych instrumentów finansowych 
programów UE

Pośrednicy finansowi: krajowe banki lub instytucje prorozwojowe oraz inni pośrednicy publiczni, banki 
komercyjne, towarzystwa gwarancyjne, zdywersyfikowane fundusze dłużne 
udzielające finansowania uprzywilejowanego i podporządkowanego oraz 
przedsiębiorstwa leasingowe, które mogą udzielać finansowania w obszarach 
objętych segmentem zrównoważonej infrastruktur;  wybierani przez partnerów 
wykonawczych w oparciu o procedury zgodne z zasadami dotyczącymi otwartych, 
przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur i zapewniać brak 
konfliktów interesów, mogą one na przykład mieć postać zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania

Ostateczni odbiorcy: osoby fizyczne lub prawne tj.:
a) podmioty prywatne, jak np. spółki celowe lub spółki projektowe, duże 
przedsiębiorstwa, spółki o średniej kapitalizacji, w tym małe spółki o średniej 
kapitalizacji, oraz MŚP
b) podmioty sektora publicznego oraz podmioty mające charakter podmiotów 
sektora publicznego
c) podmioty mieszane, jak np. partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) i spółki 
prywatne realizujące cel publiczny
d) organizacje nienastawione na zysk

Cele finansowania 
produktami finansowymi:

Program InvestEU



Pośrednicy finansowi

Podział ryzyka

• gwarancje UE

Zabezpieczenie m.in.:

 uprzywilejowanych pożyczek, obligacji, umów leasingu i linii kredytowych

 podporządkowanych pożyczek, w tym w formie finansowania typu mezzanine

 gwarancji na rzecz podmiotów finansowych 

 instrumentów dłużnych i kapitałowych, w istniejące bądź tworzone fundusze kapitałowe lub 
innego rodzaju podmioty, dokonujące inwestycji w podmioty z grup docelowych

Finansowanie projektów, które:
 przynoszą unijną wartość dodaną 

 szeroki zakres - 84 dziedziny w ramach 4 okien tematycznych (załącznik 2 do Rozporządzenia IEU)
 dywersyfikacja ryzyka
 zwiększanie odporności gospodarki UE

 uzupełniają finansowanie w formie dotacji i inne rodzaje wsparcia,
 mają wyższy profil ryzyka niż projekty bez wsparcia z Funduszu InvestEU
 nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani też zakłócać konkurencji na rynku

wewnętrznym
 przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych (co najmniej 30% całkowitej puli środków finansowych 

Programu InvestEU)

Fundusz InvestEU 

Program InvestEU



Co będzie można finansować u klientów priorytetowo:

- rozwój, wdrażanie i upowszechnianie technologii i usług cyfrowych, zwłaszcza
technologii i usług cyfrowych, w tym mediów, platform usług internetowych
i bezpiecznej komunikacji cyfrowej, w szczególności za pomocą:

a) sztucznej inteligencji;
b) technologii kwantowej;
c) infrastruktury z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony sieci;
d) internetu rzeczy;
e) technologii blockchain i innych technologii rozproszonego rejestru;
f) zaawansowanych umiejętności cyfrowych;
g) robotyki i automatyzacji;
h) fotoniki;

- innych zaawansowanych technologii i usług cyfrowych przyczyniających się do
cyfryzacji przemysłu unijnego oraz do włączenia technologii, usług i umiejętności
cyfrowych do unijnego sektora transportu.

Przykład: Cyfryzacja



Dla instytucji finansowych:

• tańsze zabezpieczenia od gwarancji komercyjnych

• istotna ochrona wierzyciela

• zmniejszenie wymogów kapitałowych (sektory 
regulowane)

• nierzeczywista, nieograniczona gwarancja na ekspozycje 
kwalifikowane (sektory regulowane)

• narzędzia łagodzenia wewnętrznej koncentracji oraz 
ograniczania restrykcji dotyczących poszczególnych 
dłużników i/lub sektorów (sektory regulowane)

• wdrażanie na zasadzie pełnej delegacji (sektory 
regulowane)

• korzystne regulacje w zakresie pomocy publicznej

• uwiarygodnienie na rynku finansowym: szanse na lepszy 
dostęp do innych/kolejnych instrumentów wsparcia ze 
strony instytucji rozwojowych oraz międzynarodowego 
rynku komercyjnego

Korzyści z instrumentów gwarancyjnych UE

Dla Klientów:

• pozyskanie finansowania dłużnego z rynku

• alternatywne zabezpieczenie w odniesieniu
do trudno zbywalnych składników majątku

• najczęściej brak wymagania innych 
zabezpieczeń

• dłuższy okres finansowania

• brak lub niższy wkład własny

• niższa cena finansowania

• brak obciążeń wynikających ze statusu 
pomocy publicznej

20



Dla instytucji finansowych:

• pozyskanie dobrze rozpoznawalnego 
inwestora (EFI wspiera proces fundraisingu)

• wysokie standardy rynkowe

• możliwość doboru struktury i jej lokalizacji

• zasada 2x, nie więcej niż 80% kapitalizacji

• wieloletni horyzont inwestycji EFI: 5-20 lat

• również dostępny dla first-time teams 

• priorytetyzacja skalowania inwestycji w 
ujęciu międzynarodowym/globalnym

Korzyści z instrumentów kapitałowych UE

Dla Klientów:

• 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
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O Krajowym Punkcie Kontaktowym 

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 

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

15 
lat



Sprawdzona jakość:

15 
lat



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

15 
lat



Współpraca z KPK ? 
W ocenie polskiego rynku dłużnego 
(banków i przedsiębiorstw i leasingowych):

• 85% badanych planuje współpracę z KPK w ramach IEU
• Najbardziej oczekiwane formy wsparcia to indywidualne warsztaty oraz dostęp do aktualnych informacji
• 4,8 w skali do 5 - ocena KPK wśród badanych instytucji rynku dłużnego (głównie banków)

DZIĘKUJEMY Z 15 LAT ZAUFANIA !
Źródło: Raport z badań rynkowych KPK, 2021

15 
lat



• 74% badanych funduszy planuje współpracę z KPK w ramach InvestEU
• Najbardziej oczekiwane formy wsparcia to dostęp do aktualnych informacji oraz indywidualne warsztaty
• 4,7 w skali do 5 to dotychczasowa ocena KPK wśród badanych funduszy

Źródło: Raport z badań rynkowych KPK, 2021

15 
lat

   

Współpraca z KPK ? 
W ocenie rynku kapitałowego (funduszy VC/PE):



Działalność KPK na rzecz InvestEU

Wykonane w l.2021/2022 działania KPK ws. Programu InvestEU:

 uzyskanie statusu kpk dla InvestEU w Polsce (nowy krajowy program wieloletni 2022-2028),

 nawiązanie kluczowej współpracy instytucjonalnej i rynkowej,

 prezentacja i promocja programu w ponad 20 krajowych wydarzeniach rynkowych; 

ponad 4 tys. odbiorców,

 ponad 20 pierwszych warsztatów dla instytucji finansowych – sektorowych liderów rynku, 

(udział blisko 100 reprezentantów tych instytucji),

 ponad 2,6 tys. odbiorców newsletterów KPK (w znacznej części reprezentantów instytucji 

finansowych),

 rosnąca oglądalność krajowego portalu KPK (www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl )  

na którym publikowane są informacje o InvestEU

15 
lat

http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/


15 
lat

   

Zaplanowane działania w 2022:
 kampania informacyjna nt. InvestEU- kontynuacja
 warsztaty wspierające polskich kandydatów do InvestEU
 konferencje, webinaria dla środowisk odbiorców końcowych nt. oferty 

finansowania z instrumentami UE
 ekspertyza nt. możliwości łączenia instrumentów finansowych InvestEU z 

instrumentami innych programów unijnych (np. Polityki Spójności) i 
krajowych

Działania w trybie ciągłym:
 bliska współpraca z Partnerami Wykonawczymi InvestEU 

(EBI, EFI, BGK) i Pośrednikami Finansowymi w PL
 indywidualne konsultacje i warsztaty dla instytucji finansowych i 

przedsiębiorców
 informowanie o nowych produktach w postaci newsletterów
 dyżury informacyjne
 wsparcie językowe w zakresie analizy i przygotowania wniosku

Działania KPK 2022/2023



Efekty IF UE (2007 – 2Q2022):

Efekty w Polsce:

• 96 tys. umów przedsiębiorców na łączną kwotę 19,6 mld zł

• ponad 3 mld zł finansowania C-19 trafiło do ponad 18 tys. polskich przedsiębiorców

• udział ponad 200 instytucji finansowych w roli  pośredników i sub-pośredników 

finansowych (banki komercyjne i spółdzielcze, spółki leasingowe, fundusze 

pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, inwestorzy kapitałowi)

• zaoferowano przedsiębiorcom produkty z atrakcyjnym finansowaniem: kredyty 

obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki, gwarancje, leasing, finansowanie dłużne 

typu private debt oraz wsparcie kapitałowe (vc).

• awans PL z (2006 r.) przedostatniego miejsca w UE do pierwszej 5. państw (rok 2021) w 

zakresie liczby pośredników i wartości wykorzystania programów z IF UE.

15 
lat



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

mailto:Jaroslaw.Kala@zbp.pl
mailto:Jaroslaw.Kala@zbp.pl


Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00–380 Warszawa
tel./fax +48 22 696 64 95

programy@kpkUE.gov.pl

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

© 2022 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 niniejszym 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 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.

Krajowy Punkt Kontaktowy 
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

mailto:programy@kpkUE.gov.pl
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/
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