Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego udzielana ze środków Funduszu
Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(FG POIG)
Na jaki cel można wykorzystać gwarancje FG POIG?



Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
Dla nowych kredytów udzielanych przez banki współpracujące z BGK

Dlaczego już teraz warto skorzystać z oferty FG POIG?





Bezpłatne udzielenie gwarancji
Minimum formalności - ograniczenie wymogów w zakresie wymaganych dokumentów.
Szybki dostęp do środków z kredytu.
Gwarancje będą udzielane jedynie do 31 grudnia 2016 r.

Do kogo skierowane są gwarancje FG POIG?
Wsparcie Funduszu skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych
otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej, które nie dysponują
majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty kredytu, a jednocześnie spełniają
kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z poniższych kryteriów stanowiących
o innowacyjności przedsiębiorcy:
1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną
patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego
objętego prawem rejestracji,
2. jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
3. uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu”
lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
4. w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję
w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub
innowacji,
5. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek
nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć
średnioroczne obroty o 30%,
6. w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10%
kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez
historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
7. w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.
Przedsiębiorca wszelkie formalności realizuje w banku, w którym składa wniosek o kredyt.
Informacja o spełnieniu co najmniej jednego z ww. kryteriów przekazywana jest przez przedsiębiorcę
w formie oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Jakie są parametry gwarancji FG POIG?






Brak prowizji za udzielenie gwarancji
Maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 PLN;
Zakres gwarancji BGK - nie więcej niż 60% kwoty kredytu;
Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub
99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Jakie korzyści uzyskują przedsiębiorcy dzięki gwarancji FG POIG?







finansowanie działalności proinnowacyjnej/prorozwojowej na preferencyjnych warunkach,
łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,
bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,
lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w porównaniu do standardowej oferty banku,
możliwość ubiegania się o wsparcie na sprawdzonych zasadach programu gwarancji de minimis.

W których bankach dostępna jest gwarancja FG POIG?
Wniosek o gwarancję składa się wraz z wnioskiem kredytowym w wymienionych poniżej bankach
współpracujących z BGK:
1. Alior Bank S.A.,
2. Bank BPH S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. ING Bank Śląski S.A.,
6. mBank S.A.,
7. Bank Millennium S.A.,
8. PKO Bank Polski S.A.,
9. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
10. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.
Szczegółowe informacje w zakresie dostępności gwarancji znajdują się na stronie:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramachfunduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/
oraz
http://deminimis.gov.pl

