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Rola BGK

▪ Polski bank rozwoju działający od 1924 roku

▪ 100% własność Skarbu Państwa

▪ Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-”

▪ Powołany ustawą do wspierania rządowych projektów społeczno-gospodarczych

▪ 16 Regionów korporacyjnych na terenie całej Polski

▪ Kapitały własne: 19 mld PLN (3Q2018)

▪ Wartość aktywów: 101 mld PLN (3Q2018)

Misją BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju 
i podnoszenie jakości życia Polaków

Strategicznym zadaniem BGK jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej m.in. w ramach 

Rządowego Programu Wspierania Eksportu



Podstawowe cele i zadania strategiczne

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Ważny element systemu instytucji rozwoju 
– podmiotów realizujących Strategię 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Organizator efektywnego modelu 
działalności w obszarze gwarancji 
i poręczeń dla przedsiębiorców 

Bank wiodący w obszarze finansowania 
i obsługi JST, spółek komunalnych i instytucji 
ochrony zdrowia

Bank wspierający absorpcję funduszy
Unii Europejskiej

SOR

Bank zarządzający programami 
i funduszami rządowymi w zakresie 
rozwoju i modernizacji infrastruktury 

Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji 
finansów publicznych



BGK – Państwowy Bank Rozwoju
Animacja współpracy z instytucjami rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych

BGK Nieruchomości

Krajowy Fundusz Kapitałowy,  Fundusze 
Inwestycyjne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Agencja Rozwoju Przemysłu



Przedsiębiorstwa – Finansowanie (1/2) 

Finasowanie inwestycji
▪ Kredyty inwestycyjne

▪ Finansowanie innowacyjności

▪ Finansowanie VAT przy inwestycji  

▪ Konsorcja

Wejścia KapitałoweEkspansja Zagraniczna
▪ Finansowanie projektów 

eksportowych oraz wsparcie 
eksportu 



Przedsiębiorstwa – Finansowanie (2/2) 

Finansowanie 
działalności bieżącej
▪ Kredyty obrotowe
▪ Wykup wierzytelności 

Kompleksowa 
obsługa bankowa

Poręczenia i gwarancje
▪ Kontraktowe i terminowej 

płatności
▪ Poręczenia wadialne
▪ Spłaty kredytu 
▪ Inne instrumenty finansowe 

dozwolone prawem 

▪ Cash management
▪ Inwestowanie nadwyżek 

finansowych
▪ Wymiana walutowa 
▪ Zabezpieczenie ryzyk rynkowych: 

zarządzanie ryzykiem walutowym, 
ryzykiem stopy procentowej 



Co wyróżnia BGK 

9
countries

Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach o 
podwyższonym ryzyku

Indywidualne podejście do potrzeb klienta przy strukturyzacji 
transakcji

2014

9
krajów

2015

23
kraje

2016

36
krajów

2017

52
kraje

2018

60
krajów

31.01.
2019 62

kraje

Doświadczenie w finansowaniu projektów na  6 kontynentach 
(62 państwa)

Atrakcyjne warunki wynikające ze strategii wspierania 
polskiego eksportu 



Gwarancje spłaty kredytu BGK dla MŚP
Bezpłatne gwarancje z dopłatą

Opis cech
Gwarancja 
de minimis

Gwarancja 
PLG-COSME

Gwarancja 
Biznesmax z dotacją

Zakres zabezpieczenia do 60% kwoty kredytu 80% kwoty kredytu do 80% kwoty kredytu

Maksymalny 
okres obowiązywania

27 miesięcy 
lub 99 miesięcy

27 miesięcy 
lub 99 miesięcy

20 lat

Rodzaj kredytu obrotowy lub inwestycyjny obrotowy lub inwestycyjny na rozwój i innowacje

Rodzaj pomocy
publicznej

pomoc de minimis Na warunkach rynkowych
pomoc de minimis i/lub 
regionalna pomoc inwestycyjna

Maksymalna 
kwota gwarancji

3,5 mln zł 480 tys. zł 2,5 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Gwarancji i Poręczeń 
Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa 

Tel.: +48 22 522 91 91 
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl
www.bgk.pl

Korzyści:
▪ dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku

na zabezpieczenie kredytu
▪ zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de 

minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz BGK
▪ oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym, jednocześnie

z uzyskaniem kredytu
▪ obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
▪ dostępność gwarancji na terenie całego kraju w bankach współpracujących z BGK.

Rodzaje gwarancji



Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających 
innowacyjną technologię, którzy wprowadzą na rynek nowe lub znacząco 
ulepszone produkty lub usługi w stosunku do dotychczas wytwarzanych 
w Polsce – wymagana innowacja na skalę ogólnokrajową

Dla kogo: 

Warunki: 

▪ Przedsiębiorca musi korzystać z kredytu technologicznego 
udzielonego przez jeden z 20 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

▪ Alokacja w obecnym naborze wniosków wynosi 350 mln zł

Kredyt 
na innowacje 

technologiczne 
Podstawowe 
informacje



▪ 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



BGK Region Pomorski

BGK Region Pomorski
ul. Kowalska 10, Gdańsk  Tel. (58) 320 58 50; www.bgk.pl

Inicjator i uczestnik współpracy między biznesem, sektorem publicznym a instytucjami rozwoju

MŚP Inwestycje Eksport Innowacje Promocja Infrastruktura

Partner finansowy aktywnie wspierający przedsiębiorczość 
i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych w regionie



Ogólny opis projektu:

BGK RPO
Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (PFR2020+)

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ projekt, który powstał 
w wyniku zawarcia umowy przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego z zarządem województwa pomorskiego  
wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferta przeznaczona jest  w szczególności dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 
chcących pozyskać finansowanie na cele rozwojowe, 
inwestycyjne, na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe , 
a jednocześnie mających utrudniony dostęp do kapitału na 
komercyjnym rynku finansowym. 

Obecnie w ofercie dostępne są pożyczki i poręczenia.

Dlaczego warto?

▪ Dostępność na rynku - różne instytucje 
finansujące/finansowe

▪ Niskie oprocentowanie
▪ Uzupełnienie oferty proponowanej przez banki 

komercyjne
▪ Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu i formalności

Wysokość środków (w mln zł) – województwo pomorskie

Dofinansowanie
UE

Środki krajowe 
publiczne 

(budżet państwa)

Wkład krajowy 
pośrednika 

finansowego
Kwota

umowy ogółem

OP 1 (komercjalizacja wiedzy)
EFRR (DIF)

154,9 18,2 9,1 182,2

OP 2 (przedsiębiorstwa) 
EFRR  (DIF)

210,5 24,8 12,4 247,7 

Razem 365,4 43,0 21,5 429,9 

Wsparcie udzielone Ostatecznym Odbiorcom – województwo 
pomorskie  (31-03-2019)

▪ Liczba wspartych Ostatecznych Odbiorców: 1 199 
▪ Kwota udzielonego finansowania (ogółem): 191,1 mln zł  



Alokacja środków 
na projekt ok. 430 mln zł

Pożyczki i poręczenia unijne
Projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Finansowane 
inwestycje

Forma wsparcia

Wsparcie oferowane 
przedsiębiorcom

Rozwój MŚP

Mikropożyczka do 100 tys. złotych

Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. do 300 tys. złotych

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana od 300 tys. do 1 mln złotych

Pożyczka na innowacje od 200 tys. do 5 mln złotych

Poręczenie do 1 mln PLN (maksymalnie 80% kredytu / leasingu)

Okres finansowania 

• Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa do 5 lat 

• Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana do 7 lat 

• Pożyczka na innowacje do 10 lat 

• Poręczenie do 7 lat 

Oprocentowanie  – na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe



BGK RPO
Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (PFR2020+)

Kto udziela pożyczek/poręczeń unijnych? Województwo pomorskie:

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa:

▪ Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

▪ Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

▪ Polska Fundacja Przedsiębiorczości

▪ Bank Spółdzielczy w Czersku

Poręczenie

▪ Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

▪ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Pożyczka na innowacje

▪ Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Więcej informacji: pozyczkiunijne.bgk.pl 



Bank Gospodarstwa Krajowego
Zespół Projektów Regionalnych I
Biuro Regionalne 
ul. Targ Rybny 11/2, 80-838 Gdańsk
www.bgk.pl
Tel. 797 335 507

Natalia Bicka


