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Wsparcie z programów UE

Zaplecze B+R
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Internacjonalizacja do 85%Działania proeksportowe
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Wsparcie finansowe z Banku

Koszty całkowite Projektu  - 1000 jednostek

Koszty kwalifikowane (800 jednostek) K. Niekwalifik. (200 jedn.)

Kredyt unijny (800 jednostek)Wkł. własny (200 jedn) Dotacja UE (400 jedn)

WARIANT I DOTACJA - REFUNDACJA

Zal. D (360 jedn) Dotacja. UE (40 jedn)Wkł. własny (200 jedn)

WARIANT II DOTACJA – ZALICZKI/PŁATNOŚCI POŚREDNIE

Kredyt UE (440 jedn.)

------------Realizacja projektu-------------------------
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Pakiet unijny

KREDYT INWESTYCYJNY - UNIJNY

KREDYT OBROTOWY - UNIJNY

PROMESA

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI

ZABEZPIECZENIE–GWARANCJA DE MINIMIS/POIG/COSME/POLFUND

RACHUNKI POMOCNICZE

KREDYT TECHNOLOGICZNY

WSPARCIE INFORMACYJNE

TAŃSZE FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EBI/CEB
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 BZ WBK Partnerem z doświadczeniem Unijnym

 Jesteśmy zaangażowani w finansowanie projektów 

unijnych od 2004 r

 Oferujemy finansowanie: 
 kredytami unijnymi, 

inwestycyjnymi/obrotowymi/pomostowymi

 kredytami technologicznymi,

 Udzielamy kredytów z zabezpieczeniem w formie:
 gwarancji de minimis (wicelider w Polsce), 

 NOWYCH darmowych gwarancji POIG,

 Gwarancji EFI w ramach programu COSME,

 Wspieramy w informacje o programach unijnych,

 Współpracujemy z firmami doradczymi

 Udzielamy atrakcyjnych cenowo kredytów ze 

środków:
 Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

 Europejskiego Banku Rozwoju (CEB)
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Kredyt Unijny

Ogólne Kredyt inwestycyjny lub obrotowy dostosowany do wymogów programów europejskich

Beneficjenci MŚP/Duże firmy - posiadający zdolność kredytową ubiegający się bądź mający już pozyskaną dotację

Wspierane projekty Finansowanie środków trwałych i obrotowych związanych z realizacją projektów unijnych.

Udział własny Standardowo 20%

Okres 

kredytowania
Dostosowany do rodzaju projektu

Inne Możliwość poprzedzenia wystawieniem promesy kredytu dostosowanej do wymogów programu

Zabezpieczenia
Hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw na zapasach, cesja wierzytelności z tytułu dotacji i inne

standardowo stosowane formy zabezpieczeń
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Kredyt na innowacje technologiczne

Ogólne

• Kredyt inwestycyjny niezbędny do uzyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny

Rozwój dz. 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

• Udzielany na kwotę do 75% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci MŚP posiadające zdolność kredytową

Wspierane projekty
Zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej

podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Termin naboru lipiec – wrzesień 2016, kolejny w 2017 r

Wsparcie UE

 Zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 Maksymalna wartość dofinansowania (w formie premii technologicznej): 6 mln PLN

 Wartość kredytu inwestycyjnego: maksimum 75% wartości inwestycji

Koszty 

kwalifikowane

 Zakup nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowanych);

 Zakup robót i materiałów budowlanych;

 Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;

 Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia środków trwałych;
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Finansowanie z wykorzystaniem środków z Europejskiego Banku

Inwestycyjnego (EBI)/Banku Rozwoju rady Europy (CEB)

• na wsparcie finansowania działalności przedsiębiorców oraz

finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w

określonych obszarach.

Kredyt inwestycyjny/obrotowy – z wyłączeniem kredytu w r.b

Waluta: PLN, USD, EUR

Okres: min 1 rok

Korzyść: obniżona marża

Wykluczenia: real estate, działalność finansowa, rolnictwo, branże wskazane przez EBI

Ograniczenia:

 wartość projektu > 2mEUR za zgodą CEB,

 wartość kredytu obrotowego do 2mEUR,

 zatrudnienie poniżej 250 pracowników

Tańsze finansowanie z linii Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
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Fundusze Europejskie 

– dla rozwoju innowacyjnej 

gospodarki

Dla kogo
 Gwarancje de minimis standard/COSME - MŚP

 Gwarancje de minimis POIG - innowacyjne MŚP

 Gwarancje POLFUND - MŚP

Na 

zabezpieczenie

 Kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz w rachunku bieżącym

 W ramach gwarancji POIG tylko nowe kredyty;

Ważność 

programu 

 De minimis standard do końca 2017 r,

 De minimis POIG – do końca 2016 r

 POLFUND – stała współpraca

Wysokość 

gwarancji

 Do 4 mPLN w ramach POLFUND/3,5 mln zł GDM/480 tys. zł w ramach COSME

 Nie więcej niż 60% kwoty kredytu/80% w ramach COSME

Maksymalny 

okres gwarancji

 Okres kredytu + 3 msc nie więcej niż 27 msc – dla kredytów obrotowych

 Okres kredytu + 3 msc nie więcej niż 99 msc – dla kredytów inwestycyjnych

Prowizja
 0% - dla gwarancji POIG

 0,5% p.a. – dla standardowych gwarancji de minimis

 1% p.a. – gwarancje COSME

 ok. 2% p.a. POLFUND

Zabezpieczenie

DLA BGK - Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

DLA BANKU pozostała kwota kredytu – zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w tym w ramach

COSME: poręczenie osoby trzeciej/pełnomocnictwo do rachunku bieżącego lub weksel

Gwarancje de minimis standard/POIG, COSME, poręczenia POLFUND

Programy poręczeniowe i gwarancyjne
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Fundusze Europejskie –

dla rozwoju innowacyjnej 

gospodarki

Gwarancje de minimis POIG

Dla kogo  Dla Innowacyjnych MSP

Firma 

innowacyjna –

spełniająca min.  

jedno z kryteriów

 zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku

objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem

ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,

 jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,

 uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od

„anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu

technologicznego,

 w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę

lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych

programów wspierania B+R lub innowacji,

 środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące

wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu,

którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%,

 w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność

B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku

przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w

bieżącym okresie podatkowym,

 w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

Programy poręczeniowe i gwarancyjne
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PolskaNiemcy

Wielka Brytania

Hiszpania

Portugalia

Portoryko

USA

Meksyk

Kolumbia

Peru

Chile

Argentyna

Urugwaj

Brazylia

Maroko

Oddziały Grupy 

Santander w

a) Hong Kongu,

b) Szanghaju, 

c) Singapurze

d) Sydney,

e) Pekinie,

f) Tokio

Angola

WWW.SANTANDERTRADE.COM

Międzynarodowe możliwości BZ WBK S.A oraz Grupy SANTANDER

http://www.santander.com.mx/
http://www.santander.com.mx/
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KONTAKT
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Dariusz Kucharczyk

Manager Produktu w BZ WBK S.A.

Fundusze UE, Programy poręczeniowe i gwarancyjne

Dariusz.kucharczyk@bzwbk.pl

+48 22 534 19 16, +48 510 028 477

Tomasz Jeleń

Doradca Klienta w Centrum Bankowości 

Korporacyjnej BZ WBK S.A. w Katowicach 

Tomasz.jelen@bzwbk.pl

+48 510 027 902

Wojciech Żuk

Dyrektor kredytowy ds. Sektorów, BZ WBK SA.

e-mail: wojciech.zuk@bzwbk.pl

mailto:wojciech.zuk@bzwbk.pl

