PRZEDSIĘBIORCO!
szukaj WSPARCIA 
U POLSKICH POŚREDNIKÓW
PROGRAMU CIP 2007–2013!:
OFERTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH*
– PRODUKTY FINANSOWE Z PORĘCZENIEM EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO, NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH
DLA POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP):
http://www.pekao.com.pl/mis/
finansowanie_z_poreczeniem_efi/

http://www.efl.pl/StartLeasing

http://www.polfund.com.pl/cip---programramowy-na-rzecz-konkurencyjnoscii-innowacji-2007-2013.html

1. Bank PEKAO S.A. oferuje kredyty z poręczeniem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (EFI) dla mikro i małych firm:
• S tandardowy kredyt inwestycyjny
•P
 rosty kredyt inwestycyjny na zakup nowych i używanych środków
trwałych – SIL
• Prosty kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu – AutoSIL
oraz dla mikroprzedsiębiorstw rozpoczynających działalność (start ups’):
•K
 redyty obrotowe w rachunku kredytowym
2. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje małym
i średnim firmom z sektora MŚP poręczenia z regwaracją EFI:
•P
 oręczenie na START
• Poręczenie Biznes Ekspres
•P
 oręczenie Micro Invest 2
3. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) oferuje nowopowstającym
firmom z sektora MŚP produkt z poręczeniem EFI:
• S TART Leasing
START Leasing to idealny produkt finansowy dla firm rozpoczynających
działalność rynku, których częstym problemem jest odmowa udzielenia
finansowania w innych firmach leasingowych czy bankach.

http://www.bnpparibas.pl/finanse-firmy/
poreczenia-efi.asp

4. BNP Paribas Bank Polska S.A. oferuje firmom z sektora MŚP produkty
kredytowe z poręczeniem EFI:
•K
 redyt inwestycyjny z funduszy EBI
•K
 redyt inwestycyjny
•K
 redyt hipoteczny
•P
 ożyczka hipoteczna
•K
 redyt na finansowanie kontraktów

http://www.pfg-poreczenia.pl/
index.php?i=3164&d=44

5. Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. oferuje firmom z sektora MŚP
produkt z poręczeniem EFI:
• Poręczenie dla innowacji
6. Bank BPH S.A. oferuje firmom z sektora MŚP produkty kredytowe
z poręczeniem EFI**:
• Auto Sezam
•K
 redyt inwestycyjny

http://www.bph.pl

* lista wg kolejności rynkowego uruchomienia oferty
** termin wdrożenia oferty: marzec 2012 r.

 Instrumenty CIP szansą
na rozwój Mikro, Małych
i Średnich Przedsiębiorców!
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Programie ramowym CIP 2007–2013
zapraszamy do kontaktu z nami. Usługi Krajowego Punktu Kontaktowego
Programu CIP przy ZBP są bezpłatne. Informacje szczegółowe dotyczące
dostępnych instrumentów finansowych mogą Państwo uzyskać u naszych ekspertów
pod poniżej podanym adresem:

www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp
Krajowy punkt kontaktowy
przy Związku Banków Polskich
zaprasza
kontakt: kpkcip@zbp.pl
Działalność KPK CIP dla polskiego rynku
finansowego finansowana jest przez Ministerstwo
Gospodarki i koordynowana przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.

dla MŚP

System instytucjonalny wsparcia dla MŚP
w CIP – EIP – instrumenty finansowe dla MŚP
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PROGRAM NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007–2013 (CIP)
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness
and Innovation Framework Programme – CIP) ma na celu rozwój konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim
z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest
wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na
poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do
szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Program wspiera także wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Największym i najważniejszym komponentem programu są „Instrumenty Finansowe dla MŚP” w ramach których instytucja wdrażająca (Europejski Fundusz Inwestycyjny) operuje budżetem w wysokości 1,13 mld EUR. Budżet ten
ma docelowo zlewarować około 30 mld euro z rynku komercyjnego (poprzez
pośredników finansowych) oraz umożliwić wsparcie do nawet do trzystu tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W programie uczestniczy formalnie 36 państw, w tym Polska.
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Więcej na: www.cip.gov.pl

GIF
High Growth and Innovative
SME Facility
Instrument na rzecz
wysokiego wzrostu
i innowacji w MŚP
(wsparcie kapitałowe)

GIF1 – docelowe inwestycje
w spółki na etapie
zalążkowym i startu
GIF2 – docelowe inwestycje
w spółki w fazie
ekspansji rynkowej

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY CIP
– INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP

Budżet
1,13 m
ld eu
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SMEG
SME Guarantee Facility
System poręczeń dla MŚP
(wsparcie gwarancyjne)

dla kredytów/pożyczek/leasingu

dla mikrokredytów

dla inwestycji kapitałowych

dla sekurytyzacji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP został powołany przez Radę Ministrów w 2007 r. jako oficjalna
jednostka ds. CIP dla polskiego rynku finansowego.
Misją KPK jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego
uczestnictwa w CIP. KPK przy ZBP prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Działalność KPK dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki a koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany
przez KPK komponent CIP pn. „Instrumenty finansowe dla MSP”, stanowi
największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem
do zróżnicowanego rynku instytucji finansowych (banków, przedsiębiorstw
leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy
vc, oraz do funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu)
i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych
w perspektywie średnio i długoterminowej. Głównym celem KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje
także ze wszystkimi organizacjami rynku finansowego, ujętego w CIP.
Więcej na: www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp

WSPARCIE PORĘCZENIOWE DLA MŚP:
(SMEG: SME Guarantee Facility)

Instrumenty programu charakteryzuje przede wszystkim: brak prowizji za
poręczenie, brak pomocy publicznej, uproszczona procedura i specjalny
charakter poręczyciela – EFI jako unijnej instytucji finansowej – banku rozwoju, o ratingu AAA i uznanym przez KNF statusie gwaranta.
W ramach „Instrumentów finansowych dla MŚP” dostępnych jest sześć instrumentów finansowych o charakterze kapitałowym i poręczeniowym. Do
instytucji finansowych adresowane są przede wszystkim instrumenty poręczeniowe, spośród których najbardziej popularnymi są:
•P
 oręczenia portfeli kredytów: EFI zapewnia poręczenia zabezpieczające
nowo budowane portfele kredytów dla MŚP. W portfelu, który będzie objęty poręczeniem mogą znaleźć się kredyty na rzeczowy majątek trwały,
wartości niematerialne i prawne, a także zapewniające kapitał obrotowy. Priorytetem jest finansowanie średnioterminowe i długoterminowe
o okresie spłaty powyżej 18 miesięcy (min. 12 miesięcy). Poręczenie portfelowe będzie obowiązywało do 10 lat i obejmuje do 50% zaangażowania
banku w dany instrument finansowy.
•P
 oręczenia portfeli mikrokredytów: dotyczą kredytowania mikroprzedsiębiorców niższymi kwotami (do 25 tys. EUR). Przedmiot poręczanych
kredytów jest analogiczny jak w przypadku opcji poręczeń portfeli kredytowych. W przypadku poręczeń mikrokredytów priorytetem będzie
finansowanie średnioterminowe o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
(min. 6 miesięcy). Poręczenie może obejmować nawet do 75% kwoty kredytu. Okres obowiązywania tego typu poręczenia wyniesie maksymalnie
5 lat. Dodatkową zachętę może stanowić bezzwrotny grant dla instytucji
finansowej na częściową rekompensatę kosztów administracyjnych związanych z obsługą mikrokredytów (do 50 tys. EUR).
• Poręczenia inwestycji kapitałowych/quasi kapitałowych: mają na celu
pomoc MŚP w poprawie ich własnej struktury finansowej. Portfele objęte poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego mogą zawierać
udzielone przez instytucję finansową gwarancje inwestycji kapitałowych
skierowanych do MŚP będących w fazie zalążkowej i rozruchu. Poręczeniem EFI objęty być może także portfel złożony z następujących produktów finansowych (quasi equity):
• Instrumenty hybrydowe, w tym podporządkowane instrumenty dłużne,
ciche udziały, obligacje zamienne/ obligacje z prawem poboru i inne.
Maksymalna kwota transakcji kapitałowej objętej poręczeniem EFI, o okresie obowiązywania do 10 lat, wynosi 500 000€. Poręczenie EFI zapewni
częściowe zabezpieczenie ryzyka wynikającego z transakcji znajdujących
się w portfelu, maksymalnie do 50% zaangażowania instytucji finansowej,
która buduje portfel. Za udzielenie poręczenia w ramach Programu CIP, Europejski Fundusz Inwestycyjny nie pobierze prowizji.
•P
 oręczenia transakcji sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych
udzielonych MŚP. Celem poręczanych przez EFI transakcji dokonywanych w procesie sekurytyzacji jest ułatwienie instytucjom finansowym
bez ratingu lub z niskim ratingiem, np. małym bankom, dostępu do brakujących do dalszej akcji kredytowej, środków finansowych na rzecz MŚP.
Portfel sekurytyzowany składa się z aktywów bazowych; najczęściej są
to instrumenty dłużne, należności leasingowe, instrumenty hybrydowe
i inne. Wszystkie portfele sekurytyzowane musi cechować wystarczająca
jednorodność. Warunkiem pozyskania dalszych środków finansowych,
jest zobowiązanie przeznaczenia części środków uzyskanych w wyniku
sekurytyzacji, na utworzenie portfela dodatkowego obejmującego finansowanie potrzeb MŚP.

