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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
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Instrumenty finansowe
w perspektywie 2014-2020

Instrumenty Finansowe w Horyzoncie 2020
7 PR

CIP

EIT
budżet

innowacyjność

RSFF
RSI
1,3 mld Euro

konkurencyjność

GIF-1,2
SMEG
CBS

COSME

RSFF II
RSI II
GIF-1
3,2 mld Euro
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GIF-2
SMEG
CBS
1,4 mld Euro
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RSFF w 7. Programie Ramowym

Instrument RSFF
• Innowacyjny instrument dłużny utworzony we współpracy między Komisją
Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wspierany z budżety 7-ego
Programu Ramowego (1,3 mld Euro na podział ryzyka)
• Dostępny do końca 2013 r.
• Finansowanie dłużne dla projektów związanych z badaniami, rozwojem,
demonstracją i innowacjami w krajach UE i krajach stowarzyszonych;
• Finansowanie zgodnie z regułą „first come, first served”
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Risk Sharing Finance Facility (RSFF)
Portfolio
RSFF Approved and signed transactions 2007- 2012 (in € m)
To Date (10/2013)
RSFF Business

Annual RSFF Business 2007-2013 (excl. RSI)
4,500
4,000
3,500

4,187

14.9bn

Approvals
Signatures

3,341
11.3bn

Disbursements

2,984

3,000

2,795

2.7bn

8.7bn

2,500

2,246

2,117

2,000

2,135

1,839
1,502

1,646

1,527

1,497

1,500
1,000
500

RSFF Portfolio - Geographical Distribution

1,266
1,024

887

1,200

973
713

459

323
169

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

RSFF Portfolio Distribution by Industry Segments
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Risk Sharing Finance Facility (RSFF)
Portfolio

Instrument RSFF w Polsce
• Duży sukces – finansowanie ponad 91 projektów w 23 krajach na kwotę 8,729
mln Euro;
• 70 mln Euro trafiło do polskich podmiotów;
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Przykład 1
Financing solar power
 using indigenous renewable energy
to contribute to combat climate change

 Solucar Solar Thermal Power project :
Europe's first commercially operating power station using
the sun's energy, in west of Seville (Spain)
 €50-million RSFF loan to further develop a large scale
application of Concentrating Solar Power (CSP)
technology, generating electricity without greenhousegas emissions
 Field of mirrors to concentrate solar radiation on a
thermal receiver
www.solucar.es
6
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Przykład 2
Innovative anticancer treatments
 helping bring 4 cancer drugs to the market

PharmaMar: Spain’s leading biotech company dedicated to
developing innovative anticancer treatments from marine origin
 Biopharmaceutical research & development in the areas of
oncology and orphan diseases
 Different forms of cancer targetted, including rare cancers
 30-million RSFF loan
www.pharmamar.com
7
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Przykład 3
Cleaner engines
 improving energy efficiency

 AVL: Austrian family-owned specialist with strong
reputation for producing fuel-saving technologies for
powertrain systems

 Offers research and development support to many
major car manufacturers worldwide.
 €30-million RSFF loan to help AVL extend powertrain R&D
and research in the areas of hydrogen fuel-cell technology,
nanocomposites and engine technologies
www.avl.com
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RSI w 7. Programie Ramowym

Instrument RSI
• System gwarancji dla MŚP i small mid caps odznaczających się potencjałem
wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu;
• W latach 2013/2013 – akcja pilotażowa – rozwijana;
• Implementowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny– wsparcie z budżetu
7. Programu Ramowego na kwotę 270 mln euro;
• Spodziewany efekt dźwigni;
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RSI – Pośrednicy finansowi

8. Portugal
9. Spain
10. Sweden

Financial institution acting as EIF
Intermediary under RSI
UniCredit Bank Austria
Ceska Sporitelna
Komercni banka
BPCE
Bpifrance
Deutsche Bank
Allied Irish Banks (AIB)
Alba Leasing
Banco Popolare
Cassa di Risparmio di Cento
Gruppo Credito Valtellinese
Pekao
Raiffeisen Leasing Polska
Deutsche Bank PBC
BPI
Bankinter
Sparbanken Öresund

11. The Netherlands

ABN AMRO

12. Turkey

Halkbank

No.

Country

1. Austria
2. Czech Republic
3. France
4. Germany
5. Ireland

6. Italy

7. Poland
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RSFF/RSI
Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych
MŚP:
Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument)
„The RSI Facility is a joint pilot guarantee scheme of the EIF, EIB and the European
Commission aiming at improving access to debt finance of innovative SMEs and Small
Mid-Caps (enterprises with less than 500 employees) in support of their research,
development and innovation (RDI) projects.
By targeting research-based SMEs and Small Mid-Caps, RSI complements the scope of
the existing Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is mainly addressed to large
Corporates and Mid-Caps.”

Więcej informacji:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm
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RSFF/RSI
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RSFF/RSI – c.d.
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RSFF/RSI – c.d.
Reiffeisen-Leasing Polska S.A.
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Horizon 2020: Wsparcie dla MŚP

Collaborative projects
13%

SME instrument
7%

Eurostars II
Enhancing Innovation Capacity
Market-driven Innovation

Access to Risk Finance

15

Copyright © KPK PB UE IPPT PAN

Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020

Założenia
• 3,69%* budżetu Horyzontu 2020 dedykowane dla instrumentów podziału
ryzyka (pożyczki i gwarancje bankowe) oraz kapitału wysokiego ryzyka;
• Efekt dźwigni – zwiększenie wydatków prywatnych na projekty badawcze
i innowacyjne;
• Most między badaniami a innowacjami – wsparcie dla wdrożenia innowacji
na rynek;
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Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020

Implementacja
• Kontynuacja instrumentów RSFF – Risk Sharing Finance Facility, RSI – Risk
Sharing Instrument (7. Program Ramowy) oraz GIF-1 (Program CIP);
• Implementacja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
w Luksemburgu oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;
• Instrumenty dedykowane pośrednikom finansowym wyłanianym w trybie
konkursowym – call for interests;
• Komplementarność z instrumentami finansowymi oferowanymi w ramach
Programu COSME;
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Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020
Program „Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka:
pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka ”
Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla:
• (1) MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania
innowacji i szybkiego wzrostu;
• (2) ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące:
uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp.
Cel: min. 30% budżetu dedykowane dla innowacyjnych MŚP;
Działania: instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (equity capital) oraz akcje
towarzyszące;
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Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020
Instrumenty Finansowe w Horyzoncie 2020
Finansowanie dłużne:
Pożyczki i gwarancje bankowe dla inwestycji w badania i innowacje, oparte na popycie,
skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz
pojedynczych projektów (RSFF II)
Gwarancje dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania
innowacji i szybkiego wzrostu (RSI II)
Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu – faza seed i startup, także faza wzrostu (następca instrumentu GIF-1)
Transfer technologii – działania mające na celu wdrożenie wyników prac B+R na rynek;
Działania towarzyszące – wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, działania
pilotażowe na rzecz finansowania przez aniołów biznesu;
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RSFF II
• Odbiorcy: duże przedsiębiorstwa, medium i large mid caps, uniwersytety oraz
instytucje badawcze.
•Poziomy dofinansowania: Podmioty typu medium i large mid caps w ramach
instrumentu będą mogły pozyskać pożyczki oraz finansowanie pośrednie
w wysokości miedzy 7,5 i 25 mln Euro, przypadki wnioskowania o wyższe
dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie. Dla dużych firm
przewidziano dofinansowanie między 25 a 300 mln Euro. Instrument
będzie oferowany bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz
pośredników finansowych.
•Typy finansowanych projektów: Instrument może być przeznaczony m.in. na
wsparcie infrastruktur badawczo-innowacyjnych, partnerstw publiczno
prywatnych, specjalistycznych pojazdów oraz przemysłowych projektów
demonstracyjnych.
•Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://access2eufinance.ec.europa.eu
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RSFF II

RSFF Sub-facility instrument dedykowany wsparciu przemysłowych
projektów demonstracyjnych w skali komercyjnej w obszarze energetyki
niskoemisyjnej. Projekty te powinny wykazywać techniczną i komercyjną
wykonalność zgodnie z wytycznymi zawartymi w mapie drogowej SET
Plan, szczególnie w następujących obszarach:
energia wiatrowa,
słoneczna, bioenergia oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku
węgla.
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RSI II
• Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej
niż 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub
zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach) lub potencjał badawczy i
innowacyjny.
• Poziomy dofinansowania: od 25 tys. do 7,5 mln Euro, przypadki
wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane
indywidualnie.
•Typy finansowanych projektów: finansowanie inwestycji oraz kapitału
obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej
innowacyjnej.
• Więcej informacji oraz listę instytucji finansowych oferujących
instrument na terenie Polski można uzyskać na stronie:
http://access2eufinance.ec.europa.eu

RSI Sub-facility Climate-Change Window to instrument skierowany do
MŚP oraz small mid-caps zaangażowanych w tworzenie lub rozwijanie
(climate-friendly), dostępnych komercyjnie lub gotowych do wdrożenia
innowacji przyjaznych dla klimatu rożenia na rynek, jak również
użytkowników końcowych tych innowacji.
22
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Kto może skorzystać z kredytu
z poręczeniem EFI RSI?
nr

Kryterium

1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z
produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są
innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub
przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie.
2. Kredytobiorca jest „szybko-rosnącą” firmą zorientowaną na badania i rozwój
(B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost
zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku
okresu obliczeniowego firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników.
3. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym
kredytobiorcy, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły
przynajmniej 20% wartości kredytu,
4. Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w kolejnych
24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na
wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. Mogą to być wydatki
na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących
się do B+R i/lub innowacji wydatków odtworzeniowych i/lub nie
odnoszących się do B+R i/lub innowacji inwestycji w rozbudowę;
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Czy finansowany projekt
musi być „innowacyjny”?

Tak

Nie

Nie

Tak
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Kto może skorzystać z kredytu
z poręczeniem EFI RSI?
nr

Kryterium

5.

Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt,
gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub innowacji
(np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów wspierających
badania i/lub innowacje;

Nie

6.

Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu
ostatnich 24 miesięcy;

Nie

7.

Kredytobiorca zarejestrował przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich
24 miesięcy;

Nie

8.

Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital
ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life science)/czysta
energia/technologie);

Nie

Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest
zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego i/lub
innowacyjnego;

Nie

10. Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z
inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Nie

9.
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Czy finansowany projekt musi
być „innowacyjny”?
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Instrumenty kapitałowe

Cel:
Przezwyciężenie problemów rynku europejskiego venture capital oraz zapewnienie
kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb
rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw poczynając od fazy
zalążkowej.

Docelowa grupa beneficjentów:
dowolnej wielkości firmy podejmujące działalność innowacyjną lub przygotowujące się
do niej, ze szczególnym naciskiem na MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji.
Formy wsparcia:
Fundusze venture capital, ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale
także na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu
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GIF -I

Equity Facility for R&I (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada
wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw
działających w obszarze badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez
Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instrument stanowi następcę GIF-I.
• Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż
500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów.
• Typy finansowanych projektów: innowacyjne oraz ekoinnowacyjne
projekty obarczone wysokim ryzykiem.
• Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://access2eufinance.ec.europa.eu
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Akcje wspierające

Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps – to działanie
mające na celu zwiększanie gotowości do finansowania przez MŚP oraz small midcaps m.in. poprzez skuteczne wsparcie w budowaniu relacji między inwestorami a
MŚP i small mid caps uczestniczącymi w 7. Programie Ramowym oraz Horyzoncie
2020, wsparcie przedsiębiorców w skutecznych negocjacjach z inwestorami,
dedykowane szkolenia oraz tworzenie strategii skutecznej współpracy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
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Akcje wspierające

Capacity Building in Technology Transfer – akcja ma na celu wsparcie centrów
transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych
oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz
wspeiranai CTT. Przewidziane działania to m.in.: mentoring zaawansowanych
centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching itp.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
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Dodatkowe informacje
Horizon 2020 Instrumenty Finansowe
 RSFF
http://www.eib.org/products/rsff/
 RSI
www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm
EU Access to Finance
 Specific portal
www.europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg
=home&video=none
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Dziękuję za uwagę
Pytania?
Osoby do kontaktu:

Katarzyna Walczyk - Matuszyk

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

e-mail: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl

dr Zygmunt Krasiński

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

e-mail: zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl

tel.: 0 22 828 74 83
fax: 0 22 828 53 70
e-mail: kpk@kpk.gov.pl
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