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KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Premia technologiczna (dotacja) na częściową spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym.
Szczegóły

Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Inicjatywa JEREMIE
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyt na innowacje technologiczne
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe

Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Jessica2 - pożyczka na efektywność energetyczną
Pożyczki z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w woj. wielkopolskim
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności
Pożyczki na likwidację barier architektonicznych

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Przedsiębiorstwa
Poręczenia i gwarancje
Gwarancja Kreatywna Europa

Gwarancja Kreatywna Europa
pdf

Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania.
O gwarancji
O programie Kreatywna Europa
Podstawowe warunki gwarancji
Zakres gwarancji:

do 80% kwoty kredytu

Wysokość prowizji:

0,25% kwoty gwarancji

Okres gwarancji:

27 miesięcy (kredyty obrotowe)
99 miesięcy (kredyty inwestycyjne)

Rodzaj pomocy publicznej:

pomoc de minimis

Maksymalna kwota kredytu:

8,4 mln zł

Maksymalna kwota gwarancji:

1,5 mln euro (równowartość w złotych)

Kto może skorzystać z gwarancji

Beneficjantem gwarancji może być mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który m.in.:
1. jest przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP;
2. spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
a) kredyt zostanie wykorzystany w celu rozwoju projektu, którego kod PKD znajduje sięw Załączniku nr 2 do Warunków uzyskania gwarancji (kwalifikowalne kody PKD), w oparciu o
plan biznesowy/plan inwestycyjny załączony do wniosku kredytowego;
lub
b) kod PKD działalności (kod statystyczny zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności) będzie odpowiadać jednemu z rodzajów działalności kwalifikowalnego kodu PKD (wykaz kodów dostępny w
dokumencie „Warunki uzyskania gwarancji …”);
lub
c) w ciągu ostatnich 24 miesięcy, spełnił co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
działał w obszarze sektorów kreatywnych lub kultury (ang. Cultural and Creative Sectors - CCS);
jeden lub więcej projektów z obszaru sektorów kreatywnych i kultury (CCS) otrzymało finansowanie dłużne od europejskiej/krajowej instytucji lub stowarzyszenia z obszaru sektorów kreatywnych i
kultury (CCS), w tym instytucji/stowarzyszeń uczestniczących w programie Kreatywna Europa (Media i Kultura);
jeden lub więcej projektów z obszaru sektorów kreatywnych i kultury (CCS) otrzymało co najmniej jedną spośród nagród związanych z tymi sektoramiZałącznik
(
nr 3 do Warunków uzyskania
gwarancji (Nagrody CCS);
zgłosił prawa autorskie, znaki towarowe, prawa dystrybucyjne lub jakiekolwiek inne prawa w obszarze kreatywnym lub kultury (CCS);
skorzystał z ulgi podatkowej lub zwolnienia z podatku w odniesieniu do rozwijania praw własności intelektualnej lub działań w obszarze sektorów kreatywnych i kultury (CCS);
3. posiada zdolność kredytową, potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną przez bank kredytujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej.

Więcej nt. kryteriów dla beneficjentów gwarancji znajduje się w dokumencie pn.„Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa”.
Procedura udzielenia gwarancji do kredytu

I. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu
Przedsiębiorca w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa "Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w
ramach programu Kreatywna Europa" wraz z załącznikiem.
Wzory powyższych dokumentów znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania".
II. Ocena wniosków przez bank kredytujący
W procesie oceny wniosków i zgodnie ze swoimi przepisami bank kredytujący:

dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy,
dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją.
III. Podpisanie umowy kredytu
Bank kredytujący przygotowuje umowę kredytu z zabezpieczeniem w formie gwarancji Kreatywna Europa. Z zapisów umowy kredytu powinno wynikać, że z tytułu objęcia kredytu gwarancją, zostały
zastosowane warunki korzystniejsze dla klienta od kredytu udzielanego na warunkach rynkowych.
Do umowy kredytu, bank kredytujący załącza Wniosek o udzielenie gwarancji.
IV. Po podpisaniu umowy kredytu
Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis. Jest to dokument, który bank kredytujący wystawia w dniu udzielenia gwarancji Kreatywna
Europa. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro. Wartość w euro wyliczana jest według kursu określonego w tabeli
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.
Pomoc de minimis
Gwarancja Kreatywna Europa stanowi pomoc de minimis. Gwarancja ta jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość tej pomocy wyrażana jest za pomocą
ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) i stanowi ona tylko ułamek wartości gwarancji. Obliczana na dzień udzielenia gwarancji z wykorzystaniem poniższej formuły:

gdzie:
EDB - ekwiwalent dotacji brutto
z - Kwota gwarancji
y - okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat.
Limity i ograniczenia

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji, stanowiącej pomoc de minimis, zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch
poprzedzających go latach podatkowych.
Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego
w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) 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.
Wartość pomocy de minimis, udzielonej przedsiębiorcy, przeliczana jest na euro według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia
pomocy de minimis.
Gwarancję uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy, jeżeli:
1. gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 euro (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 750 000 euro), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5
lat;
2. gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 euro (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 375 000 euro), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10
lat.
Lista banków
Lista banków

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie gwarancji Kreatywna Europa w następujących bankach*:
Alior Bank S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
Bank Ochrony Środowiska S.A.
PKO Bank Polski S.A.
SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

* Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji banku kredytującego.
Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie obejmowania kredytów gwarancją Kreatywna Europa, proszone są o
kontakt z BGK (tel. 22 522 91 91 lub e-mail sekretariatDGP@bgk.pl).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty dla przedsiębiorcy/beneficjenta gwarancji

doc
Wniosek o udzielenie gwarancji Kreatywna Europa
Dokument w formacie docRozmiar: 201 K
xlsx
Załącznik do Wniosku o udzielenie gwarancji Kreatywna Europa
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 71 K
pdf
Warunki uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna
Europa wraz z wykazami (kodów PKD i nagród CCS)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 878 K
Podstawy prawne

pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2018 r. ws. udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Kreatywna Europa” (2014–
2020) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1824)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 252 K
pdf
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ws. ustanowienia programu Kreatywna Europa
Dokument w formacie pdfRozmiar: 1,18 M

Kontakt dla banków ws. współpracy
Tel. : +48 22 522 91 91
e-mail: sekretariatDPG@bgk.pl
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