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Gwarancja Kreatywna Europa

Prowadzący: Marietta Jaworska – Starszy specjalista ds. procedur produktowych

Departament Gwarancji i Poręczeń

Program Kreatywna Europa – wprowadzenie

Cele programu

promocja europejskiej różnorodności
kulturowej i dziedzictwa

podnoszenie konkurencyjności
sektorów na poziomie
międzynarodowym

zwiększenie dostępności dzieł

Program Kreatywna Europa cd.
Program
ustanowiony
na 7 lat

MEDIA,
Kultura i część
międzysektorowa
(CCS GF)

KE przeznaczy
ok. 1,46 mld
EUR na
realizację
europejskich
projektów

3
komponen
ty

Instrument
CCS GF
uruchomiono
w czerwcu
2016 r.

Instrument
Gwarancyjny
dla sektorów
kultury i
kreatywnych
CCS GF

CCS GF został
ustanowiony
przez KE i jest
zarządzany
przez EFI

Umowa BGK-EFI
wrzesień 2018

420 mln zł
wartość
portfela gwarancji

Sektory – Kreatywne i Kultury
Sektory
powiązane
edukacja,
oprogramowanie,
turystyka
Sektor kultury i kreatywne
film, gry wideo, muzyka,
książki i prasa, telewizja i
radio, moda, wzornictwo,
architektura

Sztuka
wizualna,
sceniczna,
dziedzictwo

obecnie wspierane w
ramach programu

Gwarancja Kreatywna Europa - warunki
Parametry gwarancji
Okres gwarancji (w mies.)

Wysokość gwarancji

Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

27

99

do 80% kwoty kredytu

Zabezpieczenie gwarancji

Weksel in blanco Kredytobiorcy

Forma pomocy publicznej

Pomoc de minimis (wartość wyliczonego EDB)

Opłata prowizyjna

0,25 %

Parametry kredytu

Kredyt obrotowy

Maksymalna kwota kredytu

8,4 mln zł

Minimalny okres kredytu

12 miesięcy

Waluta

PLN
Obrotowy lub Inwestycyjny
(odnawialny lub nieodnawialny)

Rodzaj kredytu ze wzg. na typ spłaty

Możliwe dodatkowe zabezpieczenie
kredytu

Kredyt inwestycyjny





aktywa kredytobiorcy,
poręczenie osobiste,
jeżeli kredytobiorca = os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą aktywa wykorzystywane przez przedsiębiorcę w działalności
gospodarczej.

Kryteria dostępu dla klientów – kryteria CCS

1

Rozwój projektu CCS

2

Kod PKD działalności gospodarczej klienta = kwalifikowalny kod PKD

3

Przedsiębiorca działał w obszarze CCS od europejskiej/krajowej instytucji CCS

4

Przedsiębiorca otrzymał finansowanie dłużne

5

Przedsiębiorca otrzymał nagrodę CCS

6

Przedsiębiorca zgłosił prawa

7

Przedsiębiorca otrzymał ulgę podatkową w ramach CCS

ostatnie 24 mies.

Gwarancja Kreatywna Europa – gwarancja COSME,
podobieństwa i różnice
Gwarancja COSME





Gwarancja Kreatywna Europa

wsparcie w formie gwarancji możliwe w związku z zaangażowaniem środków z EFI;
zakaz podwójnego finansowania/wsparcia uzyskanego ze środków UE
ogólne kryteria dostępu;
okres, na jaki udzielana jest gwarancja (27mies. k. obrotowy /99 mies. k. inwestycyjny)

Grupa odbiorców

Przedsiębiorca z sektora MŚP

Przedsiębiorca MŚP z sektorów kultury i
kreatywnych

Rodzaj wykorzystywanej
pomocy publicznej

brak

pomoc de minimis z EDB liczonym zgodnie z metodą
standardową

Opłata prowizyjna

1%

Dokumentowanie
wydatkowania
(celowość)
Zabezpieczenia

k. inwestycyjne zgodnie z procedurą banku

0,25%
k. inwestycyjne zgodnie z procedurą banku,
100% dla kredytu na rozwój projektu CCS

brak twardych zabezpieczeń

dozwolone twarde
zabezpieczenia

Gwarancja Biznesmax
z Funduszu Gwarancyjnego POIR

Prowadzący: Michał Rusinek – ekspert ds. sprzedaży gwarancji i poręczeń

Departament Gwarancji i Poręczeń

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r.

Gwarancja Biznesmax
Dwa komponenty finansowe
Gwarancja spłaty kredytu
 bezpłatna gwarancja spłaty
kredytu udzielana w trybie
portfelowym przez banki
kredytujące
 gwarancja do 80% kapitału
kredytu

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

 max. 2,5 mln EUR
 okres gwarancji – do 20 lat
 pomoc de minimis albo
regionalna pomoc inwestycyjna

 ciągły nabór wniosków
 zabezpieczenie w formie weksla
in blanco
 akcja gwarancyjna na poziome
2,2 mld złotych

 obejmuje max. okres 3 lat od daty
uruchomienia kredytu

 wyliczana jako określony %
wypłaconej kwoty kapitału kredytu za
każdy rok okresu kredytowania
objętego dopłatą
 pomoc de minimis

 alokacja 348,5 mln

Dostępność gwarancji Biznesmax

Kto może skorzystać z gwarancji Biznesmax
Z gwarancji może skorzystać przedsiębiorca:


będący rezydentem,



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



posiadający zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą
banku kredytującego,



bez zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni
w kwocie pow. 500 zł,



bez ekspozycji kredytowej zakwalifikowanej przez bank
kredytujący do kategorii zagrożonej.

Kto może skorzystać z gwarancji c.d.
Z gwarancji Biznesmax może skorzystać Kredytobiorca:
 uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej

 Limit pomocy de minimis – łączna
wartość
pomocy
przyznana
jednemu przedsiębiorcy nie może
przekroczyć 200 000 EUR (w
sektorze transportu drogowego
towarów 100 000 EUR) w roku
podatkowym, w którym ubiega się o
pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających
go
lat
podatkowych łącznie z przeliczoną
na ekwiwalent dotacji brutto kwotą
gwarancji, o którą się ubiega.

13

Kryteria podmiotowe
Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na
sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego,
ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 16 kryteriów
podmiotowych.

Przykłady kryteriów podmiotowych:
4.

posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze
organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego
zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie
parku technologicznego;
10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar,
proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów
o 30%;
12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie
w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych
programów wspierania B+R lub innowacji;
15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost
przychodów o średnio 15% rocznie.

Przeznaczenie środków z kredytów objętych
gwarancją Biznesmax - przykłady
 Kredyty nieodnawialne udzielone w złotych, przeznaczone na finansowanie
całości lub części kosztów kwalifikowalnych*:
 Koszty inwestycyjne - roboty i materiały budowlane, zakup nieruchomości (do
10%), środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasing,
 Koszty towarzyszące (do 20 %)** – usługi doradcze, uzyskanie zdolności
patentowej, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych,
 Koszty finansujące kapitał obrotowy (do 50%)** – wynagrodzenia,
pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, usługi obce,
podatki i opłaty, amortyzacja, reprezentacja i reklama.

** dotyczy wyłącznie kredytów zabezpieczonych gwarancją w formule de minimis

* Koszty kwalifikowalne to:
 wydatki ponoszone w kwotach brutto, na
podstawie dokumentów finansowoksięgowych, w związku z realizacją
projektu inwestycyjnego,

 zgodne z wykazem zawartym w planie
projektu inwestycyjnego,
 według dopuszczalnych kategorii kosztów
(inwestycyjne, towarzyszące, finansujące
kapitał obrotowy).

Korzyści dla przedsiębiorców
 pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej
 finansowanie innych niż wdrożeniowe projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot
innowacyjny,
 finansowanie kosztów towarzyszących (do 20%) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie
realizowanej inwestycji (do 50%),
 finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%),
 finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT),
 bezpłatne korzystanie z gwarancji z 5 % dopłatą do odsetek
 możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty
banku, np.:






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

 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, w tym komisji oceny),

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

Rodzaj
kredytu

60-miesięczna
gwarancja
gwarancja
Gwarancja
kredytu
Biznesmax
inwestycyjnego
z dotacją dotacja na spłacanego w
spłatę
równych ratach
odsetek
kwartalnych

Kwota
gwarancji
w PLN

Kwota
kredytu
w PLN

Korzyść z gwarancji lub dotacji
ok. 45 000 PLN
(oszczędność z tytułu braku opłaty prowizyjnej
w porównaniu z gwarancją de minimis)

3 000 000

3 750 000

562 500 PLN
(kwota dopłaty do odsetek za 3 lata
kredytowania przy zastosowaniu
5% stopy rocznej)

Dziękuję za uwagę

