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Rola BGK jako Menadżera Funduszu Funduszy
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Wypromowanie 
projektu



Instrumenty finansowe w ramach RPO WL 2014-2020

Wejście kapitałowe 
(Działanie 3.2 Instrument kapitałowy)

Kwota wsparcia: do 1,5 mln zł
Okres realizacji inwestycji: do 10 lat
Instytucja Finansująca:

Mikropożyczka 9.3 
(Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości)

Kwota wsparcia: do 98 tys. zł
Okres spłaty:  do 7 lat

Instytucja Finansująca:

Pożyczka mała i Pożyczka duża 
(Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP)

Pożyczka mała: do 250 tys. zł
Okres spłaty: do 5 lat

Pożyczka duża: od 250 tys. zł do 1 mln zł
Okres spłaty: do 8 lat

409 mln zł



Kto udziela Pożyczki małej oraz Pożyczki dużej?
Instrumenty finansowe w ramach RPO WL 2014-2020

Instytucje finansujące 



Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

Przeznaczenie:

Pożyczki przeznaczone na inwestycje zlokalizowane na obszarze 5 województw makroregionu Polski 
Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, 
mające na celu stymulowanie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w 
branży turystycznej oraz okołoturystycznej.

Odbiorcy:

▪ Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie jednego 
z województw Polski Wschodniej 

Parametry:

▪ Maksymalna kwota pożyczki do 500 000 zł

▪ Preferencyjne oprocentowanie nawet 0,075% w skali roku lub 0,0375% dla start-up’ów i MPR 
(Miejsce Przyjazne Rowerzystom)

▪ Okres spłaty do 7 lat

▪ Karencja w spłacie kapitału pożyczki do 12 miesięcy

Instytucja Finansująca:
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Cel 
Programu

• Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, 
przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia

Oferowane 
produkty

• Pożyczki na założenie działalności gospodarczej oraz 
utworzenie stanowiska pracy udzielane są na terenie całego 
kraju przez Pośredników Finansowych wybranych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Podstawa 
prawna 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”



Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”
Parametry produktów

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (podstawowa)
Pożyczka na utworzenie/wyposażenie miejsca pracy dla osoby 

bezrobotnej

Beneficjenci
➢ bezrobotni
➢ studenci
➢ absolwenci
➢ opiekunowie osób niepełnosprawnych

➢ osoby prowadzące działalność gospodarczą
➢ żłobki i kluby dziecięce
➢ niepubliczne szkoły i przedszkola

Wartość wsparcia
Ok 100 000,00 zł (20-krotna wysokość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia)
Ok 30 000,00 zł (6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia)

Okres finansowania (maksymalny) 84 m-ce

36 m-cy lub

do czasu spłaty ostatniej raty 
w ramach pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 

Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych 0,03% (1/4 stopy redyskonta weksli) w skali roku, oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania

Udział wsparcia w koszcie realizowanego 
przedsięwzięcia 

do 100% (brak wymaganego wkładu własnego OO)

Dodatkowe opłaty brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Karencja w spłacie do 12 m-cy Nie dotyczy

Instytucje Finansujące



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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