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Regiony, Produkty, Rola BGK
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MSP + sektor mieszkaniowy

Wyłącznie sektor mieszkaniowy

Rola BGK: Menadżer Funduszu Funduszy

▪ środki powierzone przez urzędy marszałkowskie 
z regionalnych programów operacyjnych 14-20

▪ pożyczki udzielane przez pośredników 
finansowych

Podlaskie - MŚP
Budżet: 70 mln zł
Udzielone pożyczki: 74%

Dolny Śląsk - MŚP
Budżet: 68 mln zł
Udzielone pożyczki: 93%

Opolskie - MŚP
Budżet: 16,7 mln zł
Udzielone pożyczki: 85%

Budżet MŚP na pożyczki (EE+OZE): 154,6 mln zł

Budżet sektora mieszkaniowego na pożyczki: 245,5 mln zł



FE 14-20: Produkty dla MŚP

• kwota pożyczki: od 200 tys. do 3 mln zł, 

• oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

• okres spłaty: do 15 lat

• karencja: do 6 miesięcy 

• udzielono 67 pożyczek na 70,5 mln zł

Dolny Śląsk (TISE, FRW + WARR)

• kwota pożyczki do 1,3 mln zł,

• oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

• okres spłaty: do 8 lat

• karencja:  do 6 miesięcy (12 miesięcy w ramach preferencji)

• udzielono 45 pożyczek na 17,1 mln zł

Opolskie (FRŚ)

• kwota pożyczki do 1 mln zł,

• oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

• okres spłaty: do 10 lat

• karencja: do 12 miesięcy 

• udzielono 110 pożyczek na 52,4 mln zł

Podlaskie (PFRR, FRP, FW)
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FE 14-20: Produkty dla MŚP – doświadczenia BGK

produkty wymagają od pośredników 
innych kompetencji niż przy 
najpopularniejszych pożyczkach dla 
MŚP i innej perspektywy planowania

początkowo produkt nie cieszył się 
popularnością – zarówno klientów jak 
i pośredników 

wprowadziliśmy szereg zmian, które 
go uatrakcyjniły
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produkty bardziej specjalistyczne

wymagany audytor u Pośrednika

planowanie bardziej długofalowe – po stronie MŚP, Pośrednika i BGK

trudna inwestycja w obecnych realiach gospodarczych - tj. ceny materiałów/usług 

niższe oprocentowanie

dłuższy okres rozliczenia 

bez wkładu klienta 

bonus finansowy dla Pośrednika)



FE 21-27: kierunek zmian

Większy udział IF na cele prośrodowiskowe

Większa różnorodność celów inwestycyjnych

• efektywność energetyczna

• OZE

• gospodarka obiegu zamkniętego

• ekomobilność

Szerszy wachlarz instrumentów: 

• pożyczka

• pożyczka + dotacja/umorzenie

5*warmińsko-mazurskie: brak danych

FE 14-20 FE 21-27 



Dziękuję za uwagę 

Bank Gospodarstwa Krajowego

pozyczkiunijne.bgk.pl


