
inny znak

Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

Pożyczki unijne pomysłem 

na rozwój firmy



BGK – państwowy bank rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego jest 
jedynym państwowym bankiem w 
Polsce. 

Misją BGK jest wspieranie rozwoju 
gospodarczego kraju 
i podnoszenie jakości życia Polaków 
poprzez obsługę krajowych i 
regionalnych programów wsparcia

Kluczowe obszary działania BGK



Instrumenty finansowe 2014-2020 w Polsce
- alokacja środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw

Środki 
w ramach RPO* 

oraz PORPW

6,5 mld PLN

*dotyczy 15 województw, tj. oprócz woj. śląskiego

Środki 
w ramach 
RPO WŚ 

285 mln PLN
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Instrumenty finansowe 2014-2020 w Polsce  
projekty/cele/rodzaje produktów/wartość projektów



Wdrażanie instrumentów finansowych 
w ramach RPO WŚ 2014-2020 

„Przedsiębiorcze świętokrzyskie”



Rola BGK

Menadżer Funduszu Funduszy

Zarządzanie środkami powierzonym przez region.

Wybór i obsługa instytucji finansujących tzw. Pośredników Finansowych.

Wypromowanie projektów pod marką.



Przedsiębiorcze świętokrzyskie 

• 30 czerwca 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał Umowę
o Finansowaniu z Województwem Świętokrzyskim, na mocy której pełni rolę
Menadżera Funduszu Funduszy pod nazwą Przedsiębiorcze Świętokrzyskie.

• Celem działania "Przedsiębiorcze Świętokrzyskie" jest zwiększenie
konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw. Środki na ten
cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na pulę 285,56 mln zł składa się 242,73 mln
zł ze wsparcia UE.



Dla kogo środki?

Dla kogo? 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność gospodarczą na 

terenie woj. świętokrzyskiego

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

woj. świętokrzyskiego



Atuty Instrumentów zwrotnych

• Trwała dostępność środków finansowych do 2023 roku,

• Uzupełnienie oferty komercyjnej dostępnej na rynku,

• Pomoc instytucji finansujących w czynnościach formalnych,

• Niskie koszty obsługi.

oferta komercyjnaInstrumenty zwrotne 

Preferencyjne Rynkowe



INSTRUMENTY FINANSOWE
Przedsiębiorcze świętokrzyskie 

Rodzaje produktów:

 Poręczenie (projekt)

– dla mikro i małych przedsiębiorstw

– na zasadach rynkowych lub preferencyjnych

 Pożyczka dla MŚP

– dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających 
i rozwijających działalność gospodarczą poprzez realizację 
inwestycji prowadzących do wzrostu innowacyjności firm 
(zastosowanie innowacji) 

– do 1 mln zł

– okres finansowania do 5 lat 

– na zasadach rynkowych lub preferencyjnych



Oferowane produkty 
Produkty / Przeznaczenie

• Wsparcie musi być realizowane w granicach administracyjnych
woj. Świętokrzyskiego.

Finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na 
późniejszym etapie działalności, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw 
innowacyjnych, wdrażających nowe lub ulepszone produkty lub usługi, m.in. 
poprzez inwestycje związane z: 
• dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch; 
• możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
• pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa 

lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe 
rynki lub na nowe rozwiązania;

• zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK
w przedsiębiorstwach)

Pożyczka dla MŚP
w ramach Działania 2.6 (EFRR) Konkurencyjna gospodarka



Parametry Pożyczka dla MŚP

Kwota Do kwoty 1 mln. PLN

Oprocentowanie
• na war. rynkowych
• na war. preferencyjnych

Prowizja Brak opłat i prowizji

Karencja 6 m-cy *

Wymagana wpłata własna brak

* - wskazano maksymalne okresy uwzględniające preferencje

Instrumenty Finansowe w WŚ  
Parametry



Instrumenty Finansowe w WŚ  
Karta Produktu

Kartę Produktu 
w  którym to dokumencie zagregowano następujące informacje:

Podstawowe parametry Jednostkowej Pożyczki

Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Jednostkowych Pożyczek

Przeznaczenie finansowania (możliwe cele Inwestycji)

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Pożyczek

Ostateczni Odbiorcy otrzymują od Pośrednika Finansowego tzw. 



Przedsiębiorcze Świętokrzyskie
- wykluczenia z finansowania 

W ramach Instrumentów Finansowych nie jest możliwe m.in.:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, 
środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni wdrożone;

3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji.



Dane kontaktowe
https://rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace/



inny znak

Dziękujemy za uwagę

Biuro Regionalne Menadżera Funduszu Funduszy

Województwa Świętokrzyskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach
ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce
Marzena Wawrzyk
tel.: 41 3601206
kom. 502737766
marzena.wawrzyk@bgk.pl


