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Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze 
środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE 

wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za 
pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



Czy to działa ?

Jak korzystają z 

IF UE 

przedsiębiorcy 
z Mazowsza?



Wykorzystanie IF PUE

w woj. mazowieckim

Wg szacunków Krajowego Punktu Kontaktowego ds. IF PUE:

• blisko 1/5 beneficjentów instrumentów finansowych programów 

UE 2014-2020 to przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego.

• Odsetek ten jest znacznie większy wśród beneficjentów 

instrumentu wsparcia innowatorów (InnovFin SMEG) –z woj. 
mazowieckiego pochodzi ponad 1/3!

• Mazowieccy mikroprzedsiębiorcy wykorzystują kredyty w nieco 

wyższej wysokości, niż średnia dla Polski.

Z instrumentów finansowych programów UE 

na lata 2014-2020 skorzystało 

ponad 5000 mazowieckich przedsiębiorców



• Działa na mocy uchwały Rady Ministrów

• Działa przy Związku Banków Polskich.

• Oferuje wsparcie informacyjno-promocyjne i doradcze
dotyczące instrumentów finansowych programów UE, w tym:

o COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

MŚP

o Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych i 

innowacji 

o Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”)

o Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i 

kreatywnego

• Bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Krajowy Punkt Kontaktowy 

ds. Instrumentów Finansowych

Programów Unii Europejskiej



• przedsiębiorców i innych beneficjentów ostatecznych 

instrumentów finansowych,

• rynku finansowego (obsługa pośredników  

finansowych oraz kandydatów na pośredników),

• instytucji otoczenia biznesu 

(uzupełnienie oferty, współpraca),

• regulatorów (wsparcie w planowaniu 

i wdrożeniu instrumentów publicznych, 

w kwestiach pomocy publicznej itp.)

KPK IF PUE oferuje

wsparcie dla:

MISJA: one-stop-shop w zakresie informacji
o instrumentach finansowych 

we wszystkich programach UE



System wdrażania programów UE w Polsce



• brak zdolności kredytowej

• brak zabezpieczenia

• brak wkładu własnego

• krótki okres działalności

• brak historii finansowej

• nietypowa działalność, np. w branżach kreatywnych
– słabo znanych przez instytucje finansowe

• nietypowe projekty, np. innowacyjne – o większym 

ryzyku niepowodzenia

…

= ZBYT DUŻE RYZYKO = odmowa finansowania

Bariery w dostępie MŚP 

do finansowania



Jak działają instrumenty 

finansowe programów UE?

Program (ramowy) Unii Europejskiej:
• zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem 

wybranej agencji wykonawczej (np. EASME, EFI)

• dla państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych

• instrumenty finansowe obsługiwane przez Narodowych Pośredników 

Finansowych

• najczęstsze narzędzia: gwarancja, pożyczka, finansowanie kapitałowe



Forma dłużna: kredyt, pożyczka, leasing, poręczenie, kapitał itp.

W zależności od programu, dla różnych grup przedsiębiorców

Przeznaczenie: inwestycje lub kapitał obrotowy (nowe transakcje)

Główne korzyści :

• brak lub niższe wymagane zabezpieczenia 

• brak lub niższy wymagany wkład własny 

• wyższa kwota, wydłużony okres finansowania 

• obniżenie marży

• usługi dodatkowe (doradztwo)

Ponadto:
• brak statusu i obciążeń pomocy publicznej

• proste procedury

• oferta łatwo dostępna

Preferencyjne finansowanie



• poprzednik: Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 

CIP 2007-2013

• COSME: Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and SMEs) na lata 2014-2020.  

• W programie gwarancje obejmujące:

o kredyty inwestycyjne i obrotowe, 

leasing, poręczenia

o możliwe finansowanie do 3 mln euro

o dla mikro, małych i średnich przeds.

o bez wymogów dot. innowacyjności itp.

o gwarancja 50%

• Instrument kapitałowy: Equity Facility for Growth

Program COSME



Aktualna oferta wsparcia: COSME

Oferta: kredyty do 13 mln zł, leasing do 1,5 mln zł, 

poręczenia do 660 tys. zł



• poprzednik: 7 program ramowy w zakresie badań, rozwoju 

technologicznego i demonstracji na lata 2007-2013 

• "Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie 

badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 

(The Framework Programme for Research

and Innovation)

• W programie m.in. gwarancje obejmujące:

o kredyty inwestycyjne i obrotowe, 

leasing, poręczenia

o możliwe finansowanie 25 tys. – 7,5 mln euro

o dla przedsiębiorców <500 zatrudnionych

o warunek: szybki wzrost lub innowacyjność

• Ponadto szereg instrumentów pożyczkowych, gwarancyjnych,  

kapitałowych, doradczych

Program Horyzont 2020 



Kryteria kwalifikowalności:

• szybki wzrost (20% rocznie przychody lub zatrudnienie przez 3 lata),

• związki z innowacyjnością w ostatnich 2 latach (patenty, nagrody, 

udział w programach wsparcia, wydatki na B+I itp.),

• plany dot. inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną;

• wystarczy spełnić dowolne z kryteriów.

Pośrednicy kapitałowi:

Oferta w ramach Horyzont 2020



• Europejski instrument Mikrofinansowy Progress 

(European Progress Microfinance Facility), 2010-2016

• Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

"EaSI" (EU Programme for Employment and Social

Innovation) 2014-2020 

• W programie gwarancje dla mikrofinansowania:

o pożyczki do wysokości 25 tys. euro,

o dla mikroprzedsiębiorców i osób planujących,

rozpoczęcie działalności gosp.,

o gwarancja 80%.

• W EaSI także wsparcie dla finansowania przedsiębiorstw społecznych, 

pożyczki i wsparcie doradcze dla instytucji finansowych itp.

Program „EaSI”



Aktualna oferta: EaSI

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI" 

(EU Programme for Employment and Social Innovation) 2014-2020 

• W programie gwarancje dla mikrofinansowania:

o pożyczki do wysokości 25 tys. euro

o dla mikroprzedsiębiorców i osób planujących

rozpoczęcie działalności gosp.

o gwarancja 80%

• W EaSI także wsparcie dla finansowania 

przedsiębiorstw społecznych



Kreatywna Europa - Program dla europejskich Sektorów Kultury

i Kreatywnych na lata 2014-2020

(Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF)

Główne cele programu:

• wzmacnianie konkurencyjności sektorów kultury i kreatywnych 

• wspieranie działań na rzecz ochrony europejskiej różnorodności 

kulturowej i językowej

• dostęp do finansowania dla „wykluczonych finansowo” 

przedsiębiorców z SKK bądź realizujących projekty z zakresu SKK

(klasyfikacja na podstawie kodów NACE/EKD), 

W programie Gwarancja dla SKK:

• obejmujące finansowanie dla MŚP i „małych przeds. publicznych”

• finansowanie do 2 mln EUR

Kreatywna Europa



• kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8 mln zł

• z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

• dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych

• od czerwca 2019 w ofercie Alior Bank i SGB, 

w przygotowaniu w kolejnych bankach

Kreatywna Europa, gwarancja 

dla sektorów kultury i kreatywnych

Szczegółowe informacje

na temat wszystkich programów i instrumentów:

InstrumentyFinansoweUE.gov.pl/oferta



Inne instrumenty finansowe 

programów UE 2014-2020

Horyzont 2020: instrumenty EBI dla dużych projektów

• InnovFin Emerging Innovators

• InnovFin Science

• InnovFin Energy Demo Projects

• InnovFin Infectious Diseases

• InnovFin Thematic Investment Platforms

• InnovFin Corporate Research Equity

• InnovFin Midcap Guarantee

• InnovFin Advisory

Wsparcie dla pośredników finansowych:

• EaSI Technical Assistance

• EaSI Capacity Building

• CCS GF Capacity Building



Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych:

• Okno Infrastruktura i Innowacje: pożyczki EBI 

dla projektów inwestycyjnych o wartości od 

25 mln EUR, EBI finansuje do 50%

• Okno MŚP i Mid-cap: obejmuje gwarancje EFI

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych:

„tablica ogłoszeniowa” dla projektów o wartości 

od 1 mln euro, poszukujących finansowania

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego: 

wsparcie doradcze dla dużych projektów 

inwestycyjnych, KPK częścią polskiego systemu 

wdrażania EIAH

Plan Inwestycyjny dla Europy



Krajowy Punkt Kontaktowy 
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8

00–380 Warszawa
tel/fax +48 22 696 64 95

kontakt: programy@kpkUE.gov.pl

Szczegółowe informacje:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

© 2019 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 Programie na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE 

wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za 
pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


