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Oferta gwarancji BGK
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* produkt zmodyfikowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. oraz agresji Rosji na Ukrainę  
Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
** produkt wprowadzony do oferty w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancje BGK
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Model biznesowy gwarancyjnych linii portfelowych
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banki/faktorzy/ 
leasingodawcy

beneficjenci 
finansowania

gwarancja
finansowanie

z gwarancją BGK

Wniosek o finansowanie
i wniosek o gwarancję



Fundusz Gwarancyjny POIR - cel i koncepcja
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 instrument finansowy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 
Nr 1303/2013 wdrażany przez BGK na podstawie umowy o finansowaniu 
zawartej z Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego w dniu 29 listopada 
2016 r. z poddziałania 3.2.3 POIR - Fundusz Gwarancyjny wsparcia 
innowacyjnych przedsiębiorstw

 potencjał gwarancyjny wynosi 4,24 mld zł 

 rodzaj gwarancji - gwarancja spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie 
rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw innowacyjnych i 
efektywnych ekologicznie

 dotacja w formie dopłaty do oprocentowania kredytów objętych 

gwarancjami - alokacja 496 mln zł

Cel projektu

 wspieranie rozwoju 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
sektora MŚP

 zwiększenie  potencjału 
innowacyjności w sektorze MŚP

Koncepcja realizacji 
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Dwa komponenty finansowe

 bezpłatna gwarancja spłaty 
kredytu udzielana w trybie 
portfelowym przez banki 
kredytujące

 gwarancja do 80% kapitału 
kredytu

 max. 2,5 mln euro;

 okres gwarancji – do 39 
miesięcy* albo do 20 lat;

 pomoc de minimis albo 
regionalna pomoc inwestycyjna; 

 ciągły nabór wniosków

 zabezpieczenie - weksel in blanco

 obejmuje max. okres 3 lat od daty 
uruchomienia kredytu

 wyliczana jako określony procent 
wypłaconej** kwoty kapitału 
kredytu/przyznanej kwoty limitu za 
każdy rok okresu kredytowania 
objętego dopłatą

 pomoc de minimis

 ciągły nabór wniosków

Przedsiębiorca, który prawidłowo 
wykorzysta kredyt objęty gwarancją, 
będzie mógł otrzymać dotację 
refundującą zapłacone odsetki

Gwarancja Biznesmax - parametry instrumentu finansowego

Gwarancja spłaty kredytu1 Dopłata do odsetek2

* zmiana obowiązująca do 31.12.2022 r. jako pomoc BGK dla firm dotkniętych 
skutkami kryzysu, gwarancja może być udzielona jako pomoc de minimis

** stawka 5% dla kredytów udzielonych do 31.12.2021 r. i 3,33% dla kredytów 
udzielonych od 01.01.2022 r.



Korzyści dla przedsiębiorców
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 pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej

 finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny oraz projektów z efektem ekologicznym
 finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego 
 finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%)
 finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT)

 możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:

 niższa marża, prowizja,
 rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
 karencja w spłacie zadłużenia,
 udostępnienie większej kwoty kredytu,

 bezpłatne korzystanie z gwarancji z dopłatą do odsetek

 sposób wyliczania wartości pomocy 

 łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym,
brak złożonej oceny merytorycznej projektu)



Dostępność Gwarancji 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipu9CuusDXAhWlHJoKHVFVCykQjRwIBw&url=https://www.totalmoney.pl/wizytowki,2003,bos-bank-sa&psig=AOvVaw1kf3wqad2Q2EFyofdayXSY&ust=1510830958878489
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiokbKd3a_dAhXBiywKHWqRDSMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.numerfaksu.pl/santander-consumer-bank-sa/&psig=AOvVaw0PTFMiqPboF5Ez0gAC5pyJ&ust=1536644535220262


O gwarancji



Kto może skorzystać z gwarancji Biznesmax
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 będący rezydentem

 należący do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw 
(według definicji unijnej)

 posiadający zdolność kredytową - ocenianą zgodnie z procedurą 
banku kredytującego,

 spełniający kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego 
projekt inwestycyjny z efektem ekologicznym

 uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub 
regionalnej pomocy inwestycyjnej

Z gwarancji może skorzystać przedsiębiorca:



Sposób ubiegania się o gwarancję Biznesmax

Przedsiębiorca 
z sektora MŚP

Kredytobiorca w załączniku do wniosku wskazuje wariant ubiegania się
o gwarancję i składa oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu

Dwie ścieżki oceny

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie
gwarancji wraz z załącznikami

Wariant 1
kryteria podmiotowe

 potwierdzenie innowacyjności firmy na 
podstawie 1 z 17 kryteriów podmiotowych
(np. korzystanie w ciągu ostatnich 5 lat ze środków 
publicznych, korzystanie z usług oferowanych 
przez instytucje otoczenia biznesu)

Wariant 2
kryteria przedmiotowe
 realizacja inwestycji z efektem 

ekologicznym wpisująca się w 1 z 10 
kategorii projektów 
(np. instalacje fotowoltaiczne, efektywność 
energetyczna, kogeneracja, magazynowanie 
energii)



Kryteria dostępu

Z gwarancji Biznesmax może skorzystać przedsiębiorca, który realizując projekt inwestycyjny spełnia co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów podmiotowych:

ŚCIEŻKA PODMIOTOWA (1/2)

1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne dla wynalazku objętego ochroną patentową, lub wzoru użytkowego 
objętego prawem ochronnym, lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji, lub topografii układu scalonego 
objętego prawem z rejestracji;

2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;

3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;

4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym wśród personelu 
badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;

5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;

6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;

7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek 
nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac 
badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 
30%;

8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną,



Kryteria dostępu

9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za
ten okres lub w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,

10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost 
przychodów o 30%,

11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał
udział w programie akceleracyjnym,

12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych 
programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji,

13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w 
zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej,

14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny 
innowacyjności,

15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie,

16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii,

17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Dokumenty pomocnicze ułatwiające przygotowanie i weryfikację dokumentów - dostępne na stronie BGK:
Przewodnik po kryteriach dostępu
Instrukcja wypełniania planu projektu:: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8319

ŚCIEŻKA PODMIOTOWA (2/2)

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8319


Kryteria dostępu

Gwarancją Biznesmax może 
zostać objęty nowy kredyt, 
przeznaczony na 
sfinansowanie własnego lub 
zleconego przez podmiot 
trzeci (zlecający) projektu 
inwestycyjnego o 
charakterze innowacji 
ekologicznej z efektem 
ekologicznym w co najmniej 
jednej z 10 kategorii. 

Kategorie projektów:
1. odnawialne źródła energii, w tym głównie instalacje fotowoltaiczne;
2. gospodarka obiegu zamkniętego;
3. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych; 
4. magazynowanie energii; 
5. elektromobilność;
6. instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych;
7. technologie do wytwarzania paliw alternatywnych; 
8. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii;
9. inwestycje w kogeneracje; 
10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Kryteria przedmiotowe podlegają 
ocenie dokonywanej przez bank 
kredytujący na podstawie 
oświadczenia i opisu w załączniku 
składanym wraz z wnioskiem o 
udzielenie gwarancji 

ŚCIEŻKA PRZEDMIOTOWA (PROEKOLOGICZNA)



Finansowania inwestycji z efektem ekologicznym 

 inwestycji własnej, gdzie efekt ekologiczny osiągany jest na własne potrzeby;

 inwestycji własnej związanej z komercyjną produkcją i dystrybucją energii 
elektrycznej (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe - sektor wykluczony z 
regionalnej pomocy inwestycyjnej);

 inwestycji realizowanej na rzecz podmiotu trzeciego, gdzie efekt 
ekologiczny gwarantowany przez instalatora/wykonawcę (kredytobiorcę) 
osiągany jest u zamawiającego (podmiot trzeci). 

Z punktu widzenia Kredytobiorcy możliwe jest finansowanie trzech 
typów inwestycji:



Przeznaczenie kredytu objętego gwarancją
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Gwarancją Biznesmax może być objęty kredyt:

 udzielony w złotych

 przeznaczony na finansowanie celu kredytu nieodnawialnego 
obrotowego lub inwestycyjnego (pomoc de minimis)

 przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna)

 przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej 
(kredyt płynnościowy na czas kryzysu).

Koszty finansowane kredytem:
 koszty w kwotach brutto
 ponoszone przez kredytobiorcę na podstawie dokumentów 

finansowo-księgowych*
 w związku z realizacją projektu inwestycyjnego lub na 

kapitał obrotowy
 zgodnie z celem określonym w umowie kredytu (pomoc de 

minimis) 
 zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu 

inwestycyjnego według kategorii kosztów 
kwalifikowalnych (regionalna pomoc inwestycyjna)

* nie dotyczy kredytów płynnościowych na czas kryzysu



Gwarancja Biznesmax - łączenie gwarancji z dotacją
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Wsparcie pochodzące z jednego instrumentu może dotyczyć kosztów odrębnych od kosztów dofinansowanych w ramach innego 
instrumentu

Koszty kwalifikowalne

Kredyt pomostowy/inwestycyjny – finansujący projekt dotacyjny

Gwarancja Biznesmax

Koszty kwalifikowalne dla dotacji 
(np. Kredyt technologiczny)

Kredyt pomostowy/inwestycyjny

Koszty niefinansowane w ramach innych instrumentów, 
lecz zgodne z zasadami dla gwarancji Biznesmax

Kredyt uzupełniający

Niedozwolone jest udzielanie wsparcia  
ze środków UE z dwóch źródeł dla tych 
samych kosztów kwalifikowalnych 

Dotacja - 70% kosztów kwalifikowalnych

Kredyt na wkład własny

Gwarancja Biznesmax 80%



Przykład
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Oprócz typowych kosztów inwestycyjnych w projekcie generowane są inne koszty, które z punktu widzenia operacji dotacyjnej nie 
podlegały finansowaniu z innych źródeł pomocowych (możliwe do sfinansowania innym instrumentem wsparcia, np. w formie 
gwarancji). 

całkowita wartość projektu w zł

10 000 000

Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych dla dotacji
(koszty inwestycyjne netto)

Kredyt na sfinansowanie innych kosztów np. kapitał obrotowy brutto 
oraz VAT od kosztów inwestycyjnych wykazanych dla dotacji, inne 

koszty inwestycyjne brutto)

6 000 000 4 000 000

kwalifikowalność dla wyliczenia dotacji (grant operation) kwalifikowalność dla wyliczenia gwarancji (IF operation)

6 000 000 4 000 000

dofinansowanie (dotacja 70%) wkład własny (30%) kwota gwarancji (80%)

4 200 000 1 800 000 3 200 000



Dopłata do 
oprocentowania



Dopłaty do odsetek - zakres stosowania
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 dopłaty do odsetek będą przyznawane przedsiębiorcom, którzy 
uzyskali kredyty objęte gwarancjami Biznesmax udzielonymi do 
końca 2023 r.  

 wnioski o dopłatę będą przyjmowane do 
31 grudnia 2027 r. lub do wyczerpania środków

 wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, na 
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

 do końca 2021 r. dopłaty do odsetek były udzielane według 
wyższej stawki (5%), obecnie planowane jest jej zwiększenie.



Warunki uzyskania dopłaty do odsetek
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 projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc 
inwestycyjną został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,

 kredyt objęty gwarancją stanowiącą regionalną pomoc został wykorzystany na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowalnych projektu, a w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis został 
wykorzystany zgodnie z celem kredytu określonym w umowie kredytu,

 kredyt został spłacony lub ekspozycja z tytułu kredytu objętego gwarancją na dzień złożenia wniosku o 
dopłatę do oprocentowania kredytu nie została zaliczona do kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF lub w 
przypadku której, według oceny banku kredytującego, nie zaistniały dowody utraty wartości, zgodnie z 
MSSF9 i Rekomendacją R,

 podmiot ubiegający się o dopłatę spełnia warunki dla otrzymania pomocy de minimis.



Sposób wyliczenia kwoty dopłaty
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 dopłata do odsetek maksymalnie obejmuje okres 3 lat od daty 
uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax.

 dopłata do odsetek dla kredytów objętych gwarancją wyliczana jest za 
każdy rok objęty dopłatą jako określony procent wypłaconej kwoty kapitału 
kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych 
/wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej zgodnie z celem kredytu 
określonym w umowie kredytu /przyznanej kwoty limitu kredytowego albo 
przyznanej kwoty kapitału kredytu.

 jeżeli okres spłaty kredytu jest krótszy niż 3 lata, dopłata obejmuje 
maksymalnie ten okres.

 dopłata do odsetek nie może przekroczyć kwoty odsetek naliczonych i 
zapłaconych za okres objęty dopłatą.



Gwarancyjny
instrument wsparcia Rodzaj kredytu

Kwota 
gwarancji
w złotych

Kwota kredytu
w złotych Korzyść z gwarancji lub dotacji

Gwarancja 

Biznesmax

z dotacją

gwarancja 60-miesięczna 

gwarancja kredytu 

inwestycyjnego 

spłacanego w 

równych ratach 

kwartalnych 

3 000 000 3 750 000

ok. 45 000 zł 

(oszczędność z tytułu braku opłaty 

prowizyjnej w porównaniu

z gwarancją de minimis)

dotacja na 

spłatę 

odsetek

562 500 zł

(kwota dopłaty do odsetek za 3 lata 

kredytowania przy zastosowaniu 

5 % stopy rocznej)

Korzyści finansowe wynikające z zabezpieczenia spłaty kredytu 
gwarancją Biznesmax z opcją dopłaty do odsetek



Zmiany  w warunkach 
gwarancji



Modyfikacje warunków gwarancji i dopłaty wprowadzone w  2020 r.

Zmiany wprowadzone
jako odpowiedź na 
skutki pandemii
COVID-19 i wojny w 
Ukrainie, z mocą 
obowiązywania
do 31 grudnia 2022 r.

 rozszerzenie zastosowania gwarancji stanowiącej pomoc de minimis na kredyty 
obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym 

 rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania planu 
projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)

 umożliwienie firmom efektywnym ekologicznie skorzystanie z podmiotowej ścieżki oceny, 
co jednocześnie pozwala im na uzyskiwanie kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych 
niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym - nowe kryterium nr 17

 okres gwarancji dla kredytu odnawialnego: do 39 miesięcy



Planowane zmiany
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 Zwiększenie wysokości dopłaty wraz ze zmianą zasady jej 
naliczenia dla kredytów udzielonych z gwarancją od stycznia 
2022 r.: 

 8 proc. w pierwszym roku 

 po 4 proc. w dwóch kolejnych latach  

 Dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego POIR: 

 Zwiększenie potencjału gwarancyjnego o 1,2 mld zł

 Zwiększenie alokacji na dopłaty do odsetek o 300 mln zł

 Wydłużenie o 2 lata okresu referencyjnego dla 6 wybranych 
kryteriów podmiotowych (kwalifikowalność podmiotu badana w 
dłuższym okresie - liczonym od daty, w której nastąpiło 
spełnienie kryterium dostępu).

 Obniżenie o 5 p. proc. progu średniego wzrostu przychodu za 
ostatnie 3 lata obrachunkowe (z 15% do 10%).

 Wydłużenie obowiązywania zmian wprowadzonych jako 
odpowiedź na skutki pandemii COVID 19 i wojny w Ukrainie do 
31 grudnia 2023 r. 



Gwarancja Biznesmax po 2023 r. - koncepcja kontynuacji (1/2)

 Instrument finansowy wdrażany 
na podstawie umowy o 
finansowaniu zawartej z IZ 
FENG;

 Rodzaj instrumentu: gwarancja 
spłaty kredytu przeznaczonego 
na finansowanie rozwoju 
działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw innowacyjnych 
i efektywnych ekologicznie. 

 Ułatwienie przedsiębiorcom 
(MŚP, smallmidcaps, midcaps) 
dostępu do finansowania 
dłużnego;

 Zwiększenie potencjału 
innowacyjności przedsiębiorstw;

 Tworzenie zachęt dla 
finansowania dłużnego m.in. w 
zakresie cyfrowych i zielonych 
inwestycji.

Cel projektu Koncepcja realizacji 

 1,6 mld zł - alokacja Funduszu 
Gwarancyjnego (CP1 i CP 2);

 1 mld zł - alokacja przeznaczona 
na gwarancje;

 4 mld zł - potencjał gwarancyjny 
wynikający z zastosowanego 
mnożnika dźwigni finansowej 
(x4);

 350 mln zł – alokacja na dotacje 
w formie dopłaty do kapitału; 
kredytów objętych gwarancjami 

 160 mln zł - alokacja na dotacje 
w formie dopłaty do 
oprocentowania kredytów 
objętych gwarancjami.

Wartość projektu
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 bezpłatna gwarancja do 80% kapitału 
kredytu

 max. kwota gwarancji: 2,5 mln euro 

 okres gwarancji – do 20 lat 

 typ zabezpieczanego kredytu - kredyt 
inwestycyjny lub kredyt obrotowy 

 pomoc de minimis albo regionalna 
pomoc inwestycyjna 

 zabezpieczenie – weksel in blanco

dopłata wyliczana jako 15-20% wypłaconej
kwoty kapitału kredytu objętej gwarancją

wyższa kwota dopłaty w przypadku realizacji 
cyfrowych i zielonych inwestycji

pomoc de minimis albo regionalna pomoc 
inwestycyjna

Przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta  
kredyt inwestycyjny objęty gwarancją 

(zrealizuje projekt zgodnie z celem) 
otrzymuje dotację na spłatę części kapitału 

kredytu

Gwarancja Biznesmax po 2023 r. - koncepcja kontynuacji (2/2)

Gwarancja spłaty kredytu01 Dopłata do kapitału

dopłata obejmie max. okres 3 lat od daty 
uruchomienia kredytu

dopłata wyliczana do 10% wypłaconej
kwoty kapitału kredytu za cały okres 
kredytowania objętego dopłatą

pomoc de minimis 

Przedsiębiorca, który prawidłowo 
wykorzystuje kredyt obrotowy objęty 

gwarancją i nie ma zaległości w jego spłacie 
otrzymuje dotację na spłatę odsetek

Dopłata do odsetek02 03

Trzy komponenty instrumentu gwarancyjnego:



Pytania i odpowiedzi
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Dziękujemy za uwagę

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Tel.: +48 22 475 88 88, 801 598 888
E-mail:bgk@bgk.pl

Strona internetowa: 
https://www.bgk.pl/


