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Czym jest?

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów
Ekonomii Społecznej (PES)
to preferencyjna pożyczka obrotowa
udzielana przez Instytucje finansujące ze
środków udostępnionych przez BGK z
przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć
realizowanych przez PES w celu zapewnienia
finansowania płynnościowego.
Pożyczka płynnościowa ma być również
instrumentem wsparcia
dla PES dotkniętych negatywnymi
konsekwencjami spowodowanymi
epidemią COVID-19.

Dla kogo?

Pożyczka Płynnościowa jest przeznaczona dla
Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
czyli takich podmiotów jak np.:
 fundacje i stowarzyszenia;
 przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 spółdzielnie pracy;
 spółki non profit;
 i inne.

Ponadto podmioty muszą spełniać łącznie poniżej
określone warunki:
 istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej
jeden zamknięty rok obrotowy,
 spełniać kryterium mikro, małego lub średniego
przedsiębiorcy,
 prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną
działalność statutową,
 posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania
wraz z odsetkami i wykazywać realne źródła spłaty tych
zobowiązań.

Na co?

Środki Pożyczki Płynnościowej dla PES
mogą zostać przeznaczone na
wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne:
 wynagrodzenia pracowników
(w tym także składowe należne ZUS, US),
 zobowiązania publiczno-prawne
Ostatecznego Odbiorcy,
 koszty administracyjne,
 spłatę zobowiązań handlowych,
pokrycie kosztów użytkowania
infrastruktury itp.,
 zatowarowanie, półprodukty itp.,
 koszty zakupu drobnego wyposażenia,
 i inne związane z bieżącą działalnością
operacyjną PES.

Na jakich warunkach?
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Wysokość pożyczki:
25% obrotu, nie więcej
niż 100 tys. PLN
4

3

5

Zabezpieczenie– weksel in
blanco
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Firma spłaca kapitał i
bardzo niskie odsetki
(połowa stopy redyskonta
weksli)
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Pierwszy rok bez rat
(karencja)

Brak prowizji i innych
kosztów

Bez wkładu własnego

Brak konieczności
każdorazowego
przedkładania FV do
rozliczenia (zestawienie
wydatków)
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Okres spłaty do 4 lat
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Możliwość przyznania
Umorzenia części spłaty
kapitału do 25 %

Pożyczki Płynnościowe– umorzenia 1/2

 Uruchamiamy instrument
Umorzeń części kapitału
pożyczki Płynnościowej – do
25% kapitału pożyczki
 Pula środków na pożyczki jest
uzupełniana o środki
pochodzące ze spłat POKL

 https://www.bgk.pl/przedsiebi
orstwa/pozyczkiplynnosciowe-pes/

Pożyczki Płynnościowe dla PES – umorzenia 2/2

Warunek możliwości
skorzystania z umorzenia
 zmniejszenie wartości
przychodów z działalności
gospodarczej lub odpłatnej
działalności statutowej o
co najmniej 20 % z
powodu COVID-19

Zasady umorzenia
 w przypadku utrzymania
co najmniej 100 %
miejsc pracy –
umorzenie 25 % kapitału
pożyczkowego
 w przypadku utrzymania
co najmniej 80 % miejsc
pracy – umorzenie 15 %
kapitału pożyczkowego

Kryterium umorzenia
 utrzymanie miejsc pracy
(w przeliczeniu na liczbę
etatów) przez 10 miesięcy
od daty podpisania umowy
pożyczki,
a w przypadku udzielonych
już pożyczek od daty
aneksowania umowy
pożyczki

O częściowe umorzenia spłaty kapitału Pożyczki Płynnościowej podmioty mogą wnioskować wyłącznie do końca
2020 roku. Oznacza to, iż po 31 grudnia 2020 roku wnioski o częściowe umorzenie kapitału pożyczki nie będą
przyjmowane.

Instytucje finansujące

Obecnie Pożyczek Płynnościowych dla
Podmiotów Ekonomii Społecznej
udzielają:

 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 Towarzystwo Inwestycji Społeczno –
Ekonomicznych S.A.
 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w
Suwałkach

Pośrednicy finansowi mogą udzielać
pożyczek na terenie całego kraju.

Co trzeba zrobić?

 Wejdź na:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa
/pozyczki-plynnosciowe-pes/

 Znajdź Pośrednika
 Wejdź na jego WWW
 Pobierz dokumenty

 Wypełnij wniosek
 Prześlij do Pośrednika
 Oczekuj na informację od
Pośrednika

Dziękujemy za uwagę
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczkiplynnosciowe-pes/
e-mail: kfps@bgk.pl

