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Bank Gospodarstwa Krajowego

▪ Bank Gospodarstwa
Krajowego to państwowy
bank rozwoju, którego
misją jest wspomaganie
rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski
poprzez wspieranie
działalności polskich
przedsiębiorstw oraz
sektora publicznego
w realizacji jego zadań.

▪ Ok. 1500 pracowników, 
16 Regionów w całej 
Polsce.

Rozwój mieszkalnictwa 
i podnoszenia jakości 

życia Polaków 

Rozwój miast 
i regionów

Wspieranie 
przedsiębiorczości 

i biznesu

Inwestycje strategiczne 
dla Polski



Działalność BGK

Centrala Banku

▪ pełna obsługa bankowa (cash
management, lokaty, wymiana 
walut),

▪ finansowanie inwestycyjne i 
obrotowe od 2 mln zł, przychody 
firmy min. 10 mln zł, wymagane 
zabezpieczenie kredytu i zdolność 
kredytowa,

▪ wsparcie eksportu i ekspansji 
zagranicznej,

▪ gwarancje

Działalność komercyjnaDziałalność niekomercyjna

Regiony BGK

▪ gwarancje i poręczenia,

▪ pożyczki unijne i z środków 
krajowych na rozpoczęcie i 
rozszerzenie działalności dla MŚP,

▪ kredyt na innowacje 
technologiczne,

▪ wsparcie budownictwa 
mieszkaniowego i społecznego 
budownictwa czynszowego,



Gwarancja Biznesmax 
i Kredyt na Innowacje 

Technologiczne



Gwarancja Biznesmax
Fundusz Gwarancyjny POIR 

Dwa komponenty finansowe

▪ gwarancja do 80% kapitału 
kredytu

▪ kwota max. 2,5 mln Euro

▪ okres gwarancji – do 20 lat

▪ pomoc de minimis albo 
regionalna pomoc 
inwestycyjna

▪ brak opłaty 

▪ ciągły nabór wniosków

▪ dopłata do odsetek w formie 
refundacji obejmuje max. okres 3 
lat od daty uruchomienia kredytu

▪ wyliczana jako określony % 
wypłaconej kwoty kapitału 
kredytu za każdy okresu 
kredytowania objętego dopłatą –
max. 5%

▪ pomoc de minimis

▪ ciągły nabór wniosków

Dopłata do odsetekGwarancja spłaty kredytu



Dostępność Gwarancji: Z gwarancji FG POIR może skorzystać kredytobiorca

▪ będący rezydentem 

▪ należący do sektora MŚP

▪ posiadający zdolność kredytową

▪ uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej 
pomocy inwestycyjnej

▪ spełniający kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Kto może skorzystać z gwarancji?

Kredytobiorca w planie projektu inwestycyjnego wskazuje 
wariant, w jakim projekt będzie realizowany

Ścieżka 1

Projekt inwestycyjny z efektem
ekologicznym

Ścieżka 2

Projekt inwestycyjny, realizowany
przez podmiot spełniający kryteria
przedsiębiorcy innowacyjnego
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Kredyt na 
innowacje 
technologiczne 
Podstawowe informacje

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nową technologię, 
którzy wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi

Dla kogo: 

Warunki: 

▪ Przedsiębiorca musi korzystać z kredytu technologicznego udzielonego przez jeden z 19 
banków komercyjnych 

▪ wkład własny przedsiębiorcy – min. 25%

▪ BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych – decyduje wielkość 
przedsiębiorcy i miejsce realizacji inwestycji

Wysokość dofinansowania: 

Do 6 mln zł w formie premii technologicznej (dotacji) przeznaczonej
na spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym

Budżet programu:

422 mln euro (pierwotny) + 50 mln euro

Publikacja dokumentacji konkursowej
12 września 2019 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków
15 października 2019 r.

Zakończenie naboru wniosków
23 kwietnia 2020 r.



Kredyt na innowacje 
technologiczne 

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nowe technologie

INWESTYCJA
Mapa pomocy regionalnej 
(maks. 70% 
dofinansowania)

DORADZTWO
Dofinansowanie 50%

Wysokość dofinansowania

Do 6 mln zł w formie premii 
technologicznej (dotacji) 
przeznaczonej na spłatę kredytu 
technologicznego w banku 
komercyjnym

▪ Nieruchomości, materiały i roboty budowlane
▪ Środki trwałe, ich montaż i uruchomienie
▪ Wartości niematerialne i prawne

Koszty kwalifikowalne

▪ Ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne

Technologia w postaci gotowej do wdrożenia –
brak komponentu B+R w trakcie realizacji 
projektu
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▪ zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz 
uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub 
znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
towarów, procesów lub usług albo

▪ wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu 
na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów 
lub usług

Inwestycja technologiczna1 polega na:

1 Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Formy nowej technologii1 

▪ prawo własności przemysłowej, 

▪ wyniki prac rozwojowych, 

▪ wyniki badań przemysłowych,

▪ nieopatentowana wiedza techniczna, 

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco 
ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów 
lub usług.

Kredyt 
na innowacje 
technologiczne 
Jakie inwestycje
finansujemy



Grupa Polskiego 
Funduszu Rozwoju



Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych

PFR Nieruchomości

Krajowy Fundusz Kapitałowy,  
Fundusze Inwestycyjne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Agencja Rozwoju Przemysłu



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Targi, misje i spotkania 
biznesowe

Dotacje Szkolenia

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw - pomoc w rozwoju kompetencji i 
finansowaniu firmy



KUKE i KUKE Finance 

Ciekawe rozwiązania:
▪ ubezpieczenia eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku gwarantowane

przez Skarb Państwa – jedyny ubezpieczyciel w Polsce z taką ofertą

▪ ubezpieczenie na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją
inwestycji bezpośredniej za granicą, gwarantowane przez Skarb Państwa

▪ udzielanie gwarancji dla wykonawców kontraktów wraz z finansowaniem
(BGK) – realizacja transakcji w ramach jednej grupy instytucji

Zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej oraz realizacji kontraktów i inwestycji w kraju i za 
granicą.



Rozwój przemysłu w Polsce, wsparcie projektów stanowiących polską myśl technologiczną i 
innowacje produktowe powstające na terenie Polski.

Agencja Rozwoju Przemysłu

▪ Pożyczki
▪ Leasing



Wsparcie rozwoju rodzimego biznesu za granicą i napływ inwestycji do Polski

• Organizacja i udział w wydarzeniach
promocyjnych za granicą: misje
gospodarcze, seminaria, konferencje, targi
międzynarodowe.

• Dostarczanie biznesowi informacji
ekonomiczno-handlowych (opracowania
nt rynków zagranicznych).

• Organizacja spotkań B2B za granicą,
udostępnianie sal i poszukiwanie
partnerów biznesowych).

Branżowe Programy 
Promocji

Zagraniczne Biura
Handlowe

Realizacja 9 branżowych programów
promocji na zlecenie Ministerstwa
w celu promocji na targach
międzynarodowych polskiej gospodarki
w oparciu o marki produktowe,
wpisujące się w obszary Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

Program budowy strategii ekspansji na 
wybrany rynek z pomocą ZBH –
wsparcie do 200 tys. zł

Nabory na 2020 rok:
• Chiny, Malezja, Meksyk
• Singapur, Arabia Saudyjska, Senegal
• Kanada, ZEA, Kazachstan
• Kenia, USA, Tajwan

Polskie Mosty 
Technologiczne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu



Wspieranie Handlu 
Zagranicznego



Wspieramy polskich przedsiębiorców 
poszukujących:
▪ zwiększenia bezpieczeństwa transakcji poprzez przejęcie ryzyka

niewypłacalności kontrahenta

▪ wsparcia w finansowaniu zagranicznych kontrahentów
(zarówno komercyjnych, jak i publicznych)

▪ finansowania inwestycji, w której polska spółka występuje
w roli generalnego wykonawcy lub głównego podwykonawcy

▪ poprawy swojej płynności w wyniku natychmiastowego
otrzymania zapłaty za sprzedane towary

▪ wsparcia w ekspansji zagranicznej (przejęcia, budowy zakładów
produkcyjnych, centrów logistycznych).



Co wyróżnia BGK 
Wspieranie polskich przedsiębiorców na 
rynkach o podwyższonym ryzyku

Indywidualne podejście do potrzeb klienta przy 
strukturyzacji transakcji

Doświadczenie w finansowaniu projektów na  
6 kontynentach 

Atrakcyjne warunki wynikające ze strategii 
wspierania polskiego eksportu 

2014

9
krajów

2015

23
kraje

2016

36
krajów

2017

52
kraje

2018

60
krajów

X
2019 69

krajów



Wspieranie eksportu - oferowane produkty

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla 
banku nabywcy

Wykup 
wierzytelności



Oferowane produkty

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla 
banku nabywcy

Wykup 
wierzytelności

▪ Finansowanie eksportu 
konsumpcyjnego lub 
inwestycyjnego

▪ Ogranicza ryzyko transakcji
▪ Zapewnia płynność finansową
▪ Okres finansowania do 2 lat
▪ Z ubezpieczeniem KUKE lub bez



Oferowane produkty

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla 
banku 

nabywcy

Wykup 
wierzytelności

▪ Okres spłaty 2 – 10 lat
▪ Kwota do 85% wartości 

kontraktu eksportowego
▪ Wartość kontraktu minimum 1 

mln EUR
▪ Z ubezpieczeniem KUKE



Oferowane produkty

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla 
banku nabywcy

Wykup 
Wierzytel-

ności

▪ Finansowanie w oparciu o: 
▪ Ryzyko Importera 

(bez regresu)  
▪ Ryzyko Eksportera 

(z regresem) 
▪ Okres finansowania do 7 lat 
▪ Kwota minimum 5 mln EUR
▪ Z ubezpieczeniem KUKE lub bez 



Oferowane produkty

Akredytywy Gwarancje

Kredyt dla 
banku nabywcy

Wykup 
wierzytelności

▪ Dostępne wszystkie formy 
gwarancji kontraktowych

▪ W oparciu o bilans 
zleceniodawcy

▪ Gwarancje w obrocie krajowym 
i zagranicznym

▪ Gwarancje własne oraz 
regwarancje



15 mln EUR
Centrum logistyczne

Białoruś
Kredyt dla banku

30 mln EUR
Silosy

Ukraina
Wykup wierzytelności

3 mln USD
Silosy

Tanzania
Gwarancja

31 tys. USD
Artykuły spożywcze

Nigeria
Akredytywa

20 mln EUR
Maszyny górnicze

Rosja
Wykup wierzytelności

23 mln USD
Maszyny górnicze

Meksyk
Wykup wierzytelności

2 mln EUR
Urządzenia
Argentyna

Akredytywa

8 mln EUR
Części do maszyn

Kazachstan
Akredytywa

1 mln USD
Usługi wiertnicze

Pakistan
Gwarancja

Przykładowe transakcje BGK

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikgpja67XKAhUKBiwKHX_lD84QjRwICTAA&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Kazachstanu&psig=AFQjCNHd7nHGD8RLjPyYhwzSVHyZsuAiAQ&ust=1453291726633222


Dziękuję za uwagę

Natasza Ambicka
Region Opolski

ul. Żeromskiego 1
45-053 Opole

tel. (77) 423-47-12 
tel. 502-737-754


