
Pakiet pomocowy BGK

dla przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa

Konferencja prasowa:
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Rozwiązania systemowe BGK 

dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

wsparcie udzielane przez 

banki kredytujące

wsparcie udzielane przez 

pośredników finansowych 

lub BGK

Przydatne linki: strona www z informacjami o programach pomocy BGK
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https://www.bgk.pl/pakietpomocy/


Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Pożyczki Płynnościowe z POIR - w trakcie wdrożenia

Dopłaty do oprocentowania - w opracowaniu

bgk.plMikro i małe firmy

Kredyt na innowacje technologiczne

NOWY

NOWY



Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z programu 

Gwarancje de minimis

Zasady wsparcia:

• zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

• rezygnacja z prowizji BGK za gwarancję,

• wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,

• przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających 
z prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdzie złożyć wniosek?

• W bankach kredytujących. Aktualna lista dostępna na stronie 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-
minimis/

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/gwarancje-de-minimis-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Na czym polega pomoc z programu 

Pożyczki unijne środki UE z krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych

Zasady wsparcia:

• dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału,

• 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań,

• obniżenie oprocentowania pożyczek,

• brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości 
wynikających z COVID 19 oraz nie podejmowanie działań 
windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian 
do umowy.

*Zmienione warunki obejmują tylko obecnych pożyczkobiorców, a nie 

nowych

Gdzie złożyć wniosek?

• U pośredników finansowych, z którymi została zawarta umowa na 
udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących na stronie:
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-unijne/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polega pomoc z programu 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Zasady wsparcia:

• możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej 
karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo 6-miesięczne 
wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych,

• możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych 
pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy,

• brak wymaganego wkładu własnego,

• pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie 
wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Gdzie złożyć wniosek?

• Instytucja finansująca, która udzieliła pożyczki. Lista dostępna jest na 
stronie www.bgk.pl/turystyka.

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

http://www.bgk.pl/turystyka
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
http://www.bgk.pl/turystyka
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polega pomoc z programu 

Kredyt na innowacje technologiczne

Zasady wsparcia:

• wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym 
połączenie rundy 4 i 5),

• wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni,

• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni,

• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej       
z 10 na 12 miesięcy,

• wprowadzenie paneli zdalnych.

Gdzie złożyć wniosek? 

• Jedyny program, w którym wnioski składane są w BGK, ale przedsiębiorca na 
etapie wnioskowania do BGK musi mieć promesę kredytową z banku 
kredytującego

• Pełna lista banków współpracujących: 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/banki-wspolpracujace/

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polega pomoc w programie 

Gwarancji Biznesmax

Zasady wsparcia:

• możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis 
kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego 
w rachunku bieżącym,

• rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku 
przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego,

• rozszerzenie grupy odbiorców o firmy efektywne ekologicznie, które 
np. realizowały inwestycję OZE lub gospodarki obiegu zamkniętego,

• wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia 
dopłaty do oprocentowania kredytu.

Gdzie złożyć wniosek?

• W bankach kredytujących. Aktualna lista jest dostępna na: 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-
biznesmax/

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/gwarancje-biznesmax-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polegają zmiany i ułatwienia w programie 

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie

Ułatwienia dla pożyczkobiorców:

• zawieszenie spłaty do 6 miesięcy,

• wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, w przypadku gdy 
pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,

• obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres 
do 12 miesięcy,

• wydłużenie okresu spłaty o 12 miesięcy,

• możliwość odstąpienia od kar umownych,

• zawieszenie terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń 
i doradztwa.

*Zmienione warunki obejmują tylko obecnych pożyczkobiorców,

a nie nowych

Gdzie złożyć wniosek?

• W instytucji finansującej, która udzieliła pożyczki. 
Pełna lista dostępna jest na wsparciewstarcie.bgk.pl.  

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

https://wsparciewstarcie.bgk.pl/
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polega pomoc z

Programu dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Zasady wsparcia:

• wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 
miesięcy,

• wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

• karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,

• wakacje kredytowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub 
kapitałowo odsetkowych do 6 miesięcy,

• obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

● U właściwego pośrednika finansowego. Lista dostępna jest na 
stronie: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-
wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-
sektora-ekonomii-spolecznej-pes/.

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/faq-podmioty-ekonomii-spolecznej/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z planowanego 

programu Pożyczki Płynnościowe z POIR

Zasady wsparcia:

• pożyczki na zapewnienie płynności w przedsiębiorstwie,

• brak ściśle określonego katalogu przeznaczenia,

• zerowe oprocentowanie,

• półroczna karencja w spłacie,

• kwota pożyczki do 15 mln zł,

• udzielane przez pośredników finansowych 
współpracujących z BGK.

Gdzie złożyć wniosek?

• Pośrednicy finansowi wybrani przez BGK.

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Kredyt na innowacje 
technologiczne

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/instytucje-realizujace-program/


Gwarancje de minimis

Mikro i małe firmy

bgk.pl

Zmiany w programie Pierwszy 
Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Kredyt na innowacje 
technologiczne

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

Na czym polega pomoc z planowanego

programu Dopłat do Oprocentowania

Zasady wsparcia:

• dopłaty do oprocentowania,

• rodzaj kredytu: kredyt obrotowy,

• okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy,

• kredyt na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Gdzie złożyć wniosek?

• Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK 
podpisze umowę współpracy.

• Może to być bank, w którym przedsiębiorca ma kredyt 
obrotowy, ale może on też wybrać inny bank, kierując się 
warunkami, jakie oferuje.

• Lista banków współpracujących zostanie opublikowana na 
bgk.pl.

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/
https://www.bgk.pl/
http://bgk.pl/


Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Fundusz Gwarancji Płynnościowych 

Pożyczki Płynnościowe z POIR - w trakcie wdrożenia

bgk.plŚrednie firmy

Kredyt na innowacje technologiczne

Dopłaty do oprocentowania - w opracowaniu

NOWY

NOWY

NOWY



Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z programu 

Gwarancje de minimis

Zasady wsparcia:

• zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

• rezygnacja z prowizji BGK za gwarancję,

• wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu 
obrotowego,

• przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających 
z prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdzie złożyć wniosek?

• W bankach kredytujących. Pełna lista dostepna jest na 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-
de-minimis/.Pożyczki Płynnościowe 

z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/gwarancje-de-minimis-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z programu 

Pożyczki unijne środki UE z krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych

Zasady wsparcia:

• dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie 
kapitału,

• 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań,

• obniżenie oprocentowania pożyczek,

• brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości 
wynikających z COVID 19 oraz nie podejmowanie działań 
windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian 
do umowy.

*Zmienione warunki obejmują tylko obecnych pożyczkobiorców,

a nie nowych.

Gdzie złożyć wniosek?

• U pośrednika finansowego z którym została zawarta umowa na 
udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje 
się na: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/.

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z programu 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Zasady wsparcia:

• możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej 
karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo 6-miesięczne 
wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych,

• możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla 
nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy,

• brak wymaganego wkładu własnego,

• pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie 
wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Gdzie złożyć wniosek?

• W instytucji finansującej, która udzieliła pożyczki. Pełna lista 
dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

http://www.bgk.pl/turystyka
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
http://www.bgk.pl/turystyka
http://www.bgk.pl/turystyka


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z programu 

Kredyt na innowacje technologiczne

Zasady wsparcia:

• wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym 
połączenie rundy 4 i 5)

• wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni

• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni

• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej 

z 10 na 12 miesięcy

• wprowadzenie paneli zdalnych

Gdzie złożyć wniosek?

• Jedyny program, w którym wnioski składane są w BGK, ale 
przedsiębiorca na etapie wnioskowania do BGK musi mieć promesę 
kredytową z banku kredytującego

• Pełna lista banków współpracujących: 
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/banki-wspolpracujace/

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc ze zmian w programie 

Gwarancji Biznesmax

Zasady wsparcia:

• możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis 
kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego    
w rachunku bieżącym,

• rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku 
przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego,

• rozszerzenie grupy odbiorców, wprowadzenie dodatkowego 
kryterium podmiotowego,

• wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla 
wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.

Gdzie złożyć wniosek?

• W jednym z banków kredytujących – aktualna lista dostępna na: 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-
biznesmax/

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/gwarancje-biznesmax-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z

Programu dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Zasady wsparcia:

• wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie 
do 12 miesięcy,

• wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

• karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,

• wakacje kredytowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub 
kapitałowo odsetkowych do 6 miesięcy,

• obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

● U pośrednika finansowego. Aktualna lista na stronie:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-
wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-
podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/.

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/faq-podmioty-ekonomii-spolecznej/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Na czym polega pomoc z 

Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Zasady wsparcia:

• zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji 
od 3,5 mln zł do 200 mln zł),

• tylko do nowych lub odnawianych kredytów,

• kwota kredytu objętego gwarancją do 250 mln zł,

• okres gwarancji maksimum 27 miesięcy,

• przeznaczenie kredytu: zapewnienie płynności finansowej.

Gdzie złożyć wniosek?

• W bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy 
dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Liista 
dostępna na stronie: 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-
gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/fundusz-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

Na czym polega pomoc z planowanego 

programu Pożyczki Płynnościowe z POIR

Zasady wsparcia:

• pożyczki na zapewnienie płynności w przedsiębiorstwie,

• brak ściśle określonego katalogu przeznaczenia,

• zerowe oprocentowanie,

• półroczna karencja w spłacie,

• kwota pożyczki do 15 mln zł.

Gdzie złożyć wniosek?

• Pośrednicy finansowi wybrani przez BGK.

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/instytucje-realizujace-program/


Wsparcie dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych 
województw

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Średnie firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z planowanego

programu Dopłat do Oprocentowania

Zasady wsparcia:

• dopłaty do oprocentowania,

• rodzaj kredytu: kredyt obrotowy,

• okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy,

• kredyt na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Gdzie złożyć wniosek?

• Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK podpisze 
umowę współpracy.

• Może to być bank, w którym przedsiębiorca ma kredyt obrotowy, 
ale może on też wybrać inny bank, kierując się warunkami, jakie 
oferuje.

• Lista banków współpracujących zostanie opublikowana na bgk.pl.

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Pożyczki Płynnościowe 
z POIR

Dopłaty 
do oprocentowania

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

http://bgk.pl/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/
http://www.bgk.pl


Fundusz Gwarancji Płynnościowych 

Dopłaty do oprocentowania - w opracowaniu

bgk.plDuże firmy

NOWY

NOWY



Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Dopłaty do oprocentowania

Duże firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc 

z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Zasady wsparcia:

• zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji 
od 3,5 mln zł do 200 mln zł),

• tylko do nowych lub odnawianych kredytów,

• kwota kredytu objętego gwarancją do 250 mln zł,

• okres gwarancji maksimum 27 miesięcy,

• przeznaczenie kredytu: zapewnienie płynności finansowej.

Gdzie złożyć wniosek?

• W bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy 
dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Aktualna 
lista dostępna na stronie: 
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-
gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia | FAQ 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/fundusz-gwarancji-plynnosciowych/


Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

Dopłaty do oprocentowania

Duże firmy

bgk.pl

Na czym polega pomoc z planowanego

programu Dopłat do Oprocentowania

Zasady wsparcia:

• dopłaty do oprocentowania,

• rodzaj kredytu: kredyt obrotowy,

• okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy,

• kredyt na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Gdzie złożyć wniosek?

• Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK podpisze 
umowę współpracy.

• Może to być bank, w którym przedsiębiorca ma kredyt obrotowy, 
ale może on też wybrać inny bank, kierując się warunkami, jakie 
oferuje.

• Lista banków współpracujących zostanie opublikowana na bgk.pl.

NOWY

Przydatne linki: szczegóły programu | instytucje udzielające wsparcia 

http://bgk.pl/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/
http://www.bgk.pl


Fundusz Gwarancji Płynnościowych 

Dopłaty do oprocentowania -
w opracowaniu

bgk.pl

Podsumowanie

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów 
Operacyjnych 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia -
Turystyka

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej (PES)

Gwarancje Biznesmax

Pożyczki Płynnościowe z POIR -
w trakcie wdrożenia

Dopłaty do oprocentowania -
w opracowaniu

Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej (PES)

Gwarancje de minimis

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów 
Operacyjnych 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia -
Turystyka

Gwarancje Biznesmax

Fundusz Gwarancji Płynnościowych 

Pożyczki Płynnościowe z POIR -
w trakcie wdrożenia

Kredyt na innowacje technologiczne

Dopłaty do oprocentowania -
w opracowaniu

Mikro i małe firmy Średnie firmy Duże firmy

Program
w trakcie wdrożenia

Program
wdrożony

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY



Dziękujemy


