Polityka nowej szansy –
pakiet systemów
pomocowych BGK
6 kwietnia 2020 r.

Rozwiązania systemowe dla przedsiębiorców dotkniętych
wpływem koronawirusa

Systemy
gwarancyjne

System
dopłat

2 systemy - wsparcie udzielane przez
banki komercyjne
Aktualne informacje na www.bgk.pl

Wsparcie
z funduszy
europejskich

Wsparcie udzielane przez
instytucje wdrażające
fundusze UE lub BGK

Gwarancje de minimis
udzielane z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego
stan na dzień 6.04.2020

Systemy
gwarancyjne

Nowe warunki:
▪
▪
▪
▪

zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
rezygnacja z prowizji za gwarancję
wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności
gospodarczej

Kto może skorzystać?
▪ mikro, małe i średnie firmy

Etap wdrażania: wdrożone
Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/wazne-informacje-dla-klientow/gwarancje-de-minimis-z-pakietu-pomocowego-informacja-dla-firm-2667/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji
Płynnościowych
stan na dzień 6.04.2020

Systemy
gwarancyjne

Planowane rozwiązania:
▪
▪
▪
▪
▪

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

Kto może skorzystać?
▪ średnie i duże firmy

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania
Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/

Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu
stan na dzień 6.04.2020

Systemy
gwarancyjne

Planowane rozwiązania:
▪ 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 (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)
▪ rozszerzenie potencjalnej grupy odbiorców - wprowadzenie dodatkowego kryterium
podmiotowego umożliwiającego również firmom efektywnym ekologicznie skorzystanie z
podmiotowej (proinnowacyjnej) ścieżki oceny, co jednocześnie pozwoli im na uzyskiwanie
kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym.
▪ wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania
kredytu

Kto może skorzystać?
▪ mikro, małe i średnie firmy

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania
Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
stan na dzień 6.04.2020

Planowane rozwiązania:

Systemy
dopłat

▪ dopłaty do oprocentowania
▪ rodzaj kredytu - kredyt obrotowy
▪ okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy

Kto może skorzystać?
▪ przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania
Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/

Pożyczki unijne środki UE z regionalnych i krajowych programów operacyjnych

Wsparcie z funduszy
europejskich

stan na dzień 6.04.2020

Nowe warunki:
▪
▪
▪
▪

dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji 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

Kto może skorzystać?
▪ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Etap wdrażania: wdrożone
Aktualne informacje:
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/

Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES)
stan na dzień 6.04.2020

Wsparcie z funduszy
europejskich

Nowe warunki:
▪ 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

Kto może skorzystać?
▪ Podmioty ekonomii społecznej

Etap wdrażania: wdrożone
Aktualne informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/

Kredyt na innowacje technologiczne środki UE – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie z funduszy
europejskich

stan na dzień: 6.04.2020

Nowe warunki:
Zmiany warunków:
▪ 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 (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność
osobistego stawiennictwa się na panele)

Kto może skorzystać?
▪ małe i średnie przedsiębiorstwa

Etap wdrażania: wdrożone
Aktualne informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-zprogramu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

