Gwarancja Biznesmax z dotacją
Co to jest
gwarancja z dotacją?

Kto może
skorzystać z gwarancji?

Gwarancja z dotacją to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu,
które dodatkowo pozwala przedsiębiorcy na otrzymanie zwrotu
znacznej części zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
z potencjałem innowacyjnym, którzy
potrzebują zabezpieczyć spłatę
kredytu przeznaczonego na realizację
projektu inwestycyjnego w tym
na realizację inwestycji z efektem
ekologicznym.

Dotacja na spłatę odsetek może objąć maksymalnie okres 3 lat od
daty uruchomienia kredytu. Jest wyliczana jako określony procent
wypłaconej kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu kredytowania
objętego dopłatą.

Warunki gwarancji:
 prowizja za udzielenie
gwarancji – 0 zł,
 maksymalna kwota
gwarancji:
2,5 mln euro,
 zakres: do 80% wartości
kredytu,
 okres do 20 lat,
z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających
z pomocy publicznej,
 zabezpieczenie: weksel
in blanco przedsiębiorcy,
 możliwość objęcia
gwarancją tylko nowych
kredytów.

Przedsiębiorcy mogą objąć
gwarancją, stanowiącą
pomoc de minimis, kredyt
obrotowy odnawialny,
w tym kredyt odnawialny
w rachunku bieżącym.
W przypadku gwarancji
stanowiącej pomoc de
minimis rezygnujemy
z katalogu kosztów
kwalifikowalnych
i obowiązku przedkładania
przez kredytobiorcę planu
projektu inwestycyjnego.

Warunki otrzymania
dotacji w formie
dopłaty do odsetek:

Dlaczego warto
skorzystać z gwarancji:
 oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna,
umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania
kredytu (obniża koszt kredytu oraz pozwala na
otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych
warunków kredytowania),

 projekt finansowany ze środków
kredytu objętego gwarancją
Biznesmax został zrealizowany
zgodnie z planem projektu
inwestycyjnego;

 wygoda - wszystkie formalności związane
z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku
kredytującym,

 kredyt objęty gwarancją Biznesmax
został wykorzystany na sfinansowanie
kosztów kwalifikowalnych projektu
wykazanych w planie projektu
inwestycyjnego;

 dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie
całego kraju w bankach, które podpisały z BGK umowę
o współpracy,
 wsparcie dla finansowania projektów inwestycyjnych,
w tym o charakterze innowacji proekologicznej
z efektem ekologicznym (np. OZE, efektywność
energetyczna, elektromobilność),

 nastąpiła spłata kredytu lub kredyt
na dzień złożenia wniosku o dopłatę
był w sytuacji regularnej.
Stawka roczna dopłaty dla gwarancji
udzielanych do 31.12.2021 r. – 5% kwoty
kapitału kredytu za okres 3 lat.

 korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania
wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi
ułamek wartości otrzymanej gwarancji,
 elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem –
gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu,
nie wymaga zabezpieczeń materialnych,

Stawka roczna dopłaty dla gwarancji
udzielonych od 01.01.2022 – 3,33% kwoty
kapitału kredytu za okres 3 lat (stawka
może ulec zmianie w zależności od
dostępnych środków).

 komplementarność – finansowanie kosztów, które nie
mogą być dofinansowane w formie dotacji.

Przykład korzyści finansowych
płynących z gwarancji Biznesmax

3 750 000 zł
kwota kredytu
60-miesięczna

3 000 000 zł

45 000 zł

562 500 zł*

gwarancja kredytu
inwestycyjnego
spłaconego
w równych
ratach kwartalnych

oszczędności
z braku opłaty
prowizyjnej
w porównaniu
z gwarancją
de minimis

* z zastrzeżeniem dostępnego limitu pomocy de minimis

gwarancji

dopłaty do
odsetek za 3 lata
kredytowania,
przy zastosowaniu
5% stopy rocznej

