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Efekty realizacji pilotażu pożyczek
Rezultaty realizacji projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.4 PO KL
Wartość określona we
wniosku o
dofinansowanie

Wartość osiągnięta
(wg stanu na
31.12.2016 r.)

27,9 mln zł

38,88 mln zł

Liczba wspartych PES

250

400
(500 pożyczek)

Liczba utworzonych miejsc pracy

50

507

Liczba PES, które skorzystały
z bezpłatnego doradztwa

200

268
(łącznie 4 tys.
godzin doradztwa)

Kryterium/wskaźnik

Kapitał pożyczkowy

2

Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
 Wykorzystanie doświadczeń z realizacji pilotażu (PO KL 2007‐2013)
 Kilkukrotny wzrost puli środków przeznaczonych na instrumenty wsparcia
w stosunku do pilotażu:
• ok. 138 mln zł na pożyczki i reporęczenia
w ramach Działania 2.9 PO WER 2014‐2020
(vs. ok. 28 mln zł na pożyczki w pilotażu)
• ok. 20 mln zł na gwarancje
(ze środków pochodzących z PO KL)
 Rozszerzenie możliwych form finansowania PES:
• pożyczki na start i na rozwój
• gwarancje
• reporęczenia
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Pożyczki na terenie województwa kujawsko‐pomorskiego
 Udzielane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno‐Ekonomicznych S.A.
(fundusz pożyczkowy obejmuje również obszar województwa mazowieckiego
oraz łódzkiego)
 Kapitał pożyczkowy udostępniony dotychczas w ramach funduszu – 8,85 mln zł
 Środki do wykorzystania w ramach instrumentów wsparcia:
•

Pożyczka na start ‐ ułatwienie dostępu do kapitału dla nowopowstałych PES
(okres prowadzenia działalności krótszy niż 12 m‐cy).
Wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na
jeden PES; max. okres spłaty do 5 lat; brak prowizji i opłat.

•

Pożyczka na rozwój ‐ dla PES działających powyżej 12 m‐cy.
Wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na
jeden PES; max. okres spłaty do 7 lat; brak prowizji i opłat.
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Gwarancje na terenie województwa kujawsko‐pomorskiego
 Kredyty objęte gwarancją BGK dla PES będą udzielane przez banki
spółdzielcze zrzeszone w ramach:
• SGB‐Bank S.A.
• BPS S.A.
 BGK podpisał umowy o współpracy z bankami zrzeszającymi 19 grudnia 2017r.
 Gwarancje
• do 500 tysięcy złotych i do 80% kwoty kredytu;
• prowizja za udzielenie gwarancji ‐ 0,5% kwoty gwarancji, płatna
jednorazowo;
• maksymalny okres gwarancji – do 99 miesięcy, w przypadku kredytów
inwestycyjnych – do 120 miesięcy.
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Pożyczki w województwach: kujawsko‐pomorskim,
łódzkim i mazowieckim
 wartość udzielonych
pożyczek – 9,50 mln zł (w
woj. kujawsko‐
pomorskim – 1,07 mln zł)

Podział wartości pożyczek w zależności od formy prawnej PES
spółdzielnie pracy

spółdzielnie inwalidów i niewidomych

kościelne jednostki organizacyjne

stowarzyszenia

spółdzielnie socjalne

fundacje

sp. z o.o.

 liczba udzielonych
pożyczek – 75 (w woj.
kujawsko‐pomorskim ‐
10)

4%

1%

12%
1%

35%

28%

 udział w liczbie pożyczek
w zależności od wielkości
PES:
• mikro – 48%

19%

• małe – 37%
• średnie – 15%
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Dziękuję za uwagę
Departament Programów Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego
tel. (+48 22) 522 94 10
e‐mail: kfps@bgk.pl

