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Bank Partnerem 

w finansowaniu projektów unijnych



WSPARCIE INFORMACYJNE + Portal Unijny w iBiznes24

PAKIET UNIJNY

KREDYT INWESTYCYJNY - UNIJNY

KREDYT OBROTOWY - UNIJNY

PROMESA

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI

RACHUNKI POMOCNICZE – do obsługi dotacji

KREDYT TECHNOLOGICZNY

TAŃSZE FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EBI/CEB

RACHUNKI POMOCNICZE – do obsługi projektu

POŻYCZKA LEASINGOWA - UNIJNA



Kredyt Unijny

Ogólne

Kredyt inwestycyjny lub obrotowy

dostosowany do wymogów programów

europejskich

Kredytobiorca

MŚP/Duże firmy - posiadający zdolność

kredytową ubiegający się bądź mający już

pozyskaną dotację

Wspierane 

projekty

Finansowanie środków trwałych i obrotowych

związanych z realizacją projektów unijnych.

Udział własny Standardowo 20%

Okres 

kredytowania
Dostosowany do rodzaju projektu

Inne

Możliwość poprzedzenia wystawieniem

promesy kredytu dostosowanej do wymogów

programu;

Zabezpieczenia

Hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw na

zapasach, cesja wierzytelności z tytułu dotacji i

inne standardowo stosowane formy

zabezpieczeń3

Kredyt na innowacje 

technologiczne

Ogólne

• Kredyt obligatoryjny do uzyskania dotacji w

ramach Programu Innowacyjny Rozwój dz.

3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

• Udzielany w PLN na kwotę do 75% kosztów

kwalifikowanych

Kredytobio

rca
MŚP posiadające zdolność kredytową

Wspierane 

projekty

Zakup i wdrożenie nowej technologii (może być kupiona)

lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie

na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco

ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Termin 

naboru 
15 lutego-24 maja 2018

Wsparcie 

UE

 Zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 Maksymalna wartość dofinansowania (w formie premii

technologicznej obligatoryjnie przeznaczonej na spłatę

kredytu technologicznego): 6 mln PLN

Parametry

 Waluta: PLN

 udział własny: min 25% kosztów

 poprzedzony wystawieniem promesy kredytu



Tańsze finansowanie

Ogólne

Finansowanie z wykorzystaniem środków z

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) lub Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB)

Kredytobiorca MŚP/Duże firmy o zatrudnieniu poniżej 3000 osób

Rodzaje kredytów
Obrotowe, inwestycyjne, w rachunku w PLN, EUR,

USD

Udział własny Standardowo 20%

Parametry Minimum 12 miesięcy, max 50 mln EUR

Korzyść Obniżona marża kredytu

Wykluczenia

real estate, działalność finansowa, rolnictwo, branże

wskazane przez EBI/CEB







PORTAL DOTACJA DLA TWOJEJ FIRMY -
UNIJNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Nowe kompleksowe rozwiązanie dla Klientów korporacyjnych

Dotacjometr • narzędzie pozwalające na znalezienie

programu unijnego dostosowanego do potrzeb

firmy (na podstawie wielkości firmy, wielkości

projektu, lokalizacji i rodzaju projektu)

Terminarz • Informacja o terminach najlepszych dla klienta

naborów wniosków o dotacje unijne

Aktualności • najświeższe informacje ze świata dotacji, nowe 

nabory, wytyczne, ciekawostki

Ocena projektu/

Pogotowie 

Unijne

• Indywidualna darmowa weryfikacja projektu

pod kątem możliwości uzyskania dotacji

realizowana przez eksperta w dziedzinie

dotacji CRIDO Taxand

• Darmowa weryfikacja projektu, na który firmie

nie udało się dostać dotacji

Fiszka o każdym 

programie

• 1-stronicowa informacja o każdym programie, 

z najważniejszymi aspektami dla inwestora





 BZ WBK Partnerem z doświadczeniem Unijnym

ATUTY

 Doświadczenie w finansowaniu unijnych od 2004 r

 Dostosowane produkty bankowe

 Wsparcie informacyjne

 Szybkie procedury/Wysokie kompetencje decyzyjne w 

regionach



KONTAKT

Dariusz Kucharczyk

Manager ds. rozwoju produktów

Biuro Rozwoju Produktów i Transformacji

Tel. 510 028 477


