
EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY  
PROGRESS
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Krajowe Punkty Kontaktowe CIP w Polsce

Program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji 

2007-2013 (CIP)

KPK CIP EIP -
Instrumenty finansowe 

dla MŚP
przy Związku Banków Polskich

kpkcip@zbp.pl

KPK CIP ICT
przy Instytucie Podstawowych 

Problemów Techniki PAN
cip.ict@kpk.gov.pl

KPK CIP EIP
przy Instytucie Podstawowych 

Problemów Techniki PAN
cip.eip@kpk.gov.pl

KPK CIP IEE
przy Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii SA
kpkcip_iee@kape.gov.pl

Misja Krajowego Punktu Kontaktowego :
Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów 

do udziału w „Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)”

w zakresie komponentu „Instrumenty finansowe dla MŚP” poprzez prowadzenie działań o charakterze 

promocyjnym, informacyjnym i konsultacyjnym.
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Bank / 
Fundusz pożyczkowy / 

Przedsiębiorstwo leasingowe

Fundusz kapitałowy, w tym –
z sieci Aniołów Biznesu

MSPMSP

inwestuje

Europejski 
Fundusz Inwestycyjny

Komisja 
Europejska

inwestuje

Fundusz 
poręczeniowy

gwarantuje

pożycza

KPK CIP
„Instrumenty 

finansowe dla MŚP”

działania 
promocyjne, 

informacyjne, 
konsultacyjne

zapewnia 
środki

gwarantujegwarantuje

KPK wspiera dialog rynku ze stroną publiczną w celu 
ułatwienia wdrożenia rynkowego instrumentów CIP 
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Główne cele Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP):

• zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw,  szczególnie 
MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania 
zewnętrznego

• promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych

• przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego

• promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł
energii we wszystkich sektorach

Budżet CIP3,62 mld EUR

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP
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CIP- Instrumenty finansowe – korzyści dla MŚP:

• tworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i 
finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju

• ułatwienie firmom pozyskania finansowania 
zewnętrznego na korzystnych warunkach

• zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w 
finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o 
niższych kwotach

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013

I. CIP- INSTRUMENTY FINANSOWE 
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Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 
2007 – 2013 (CIP)

Program
„Inteligentna Energia 

– Program dla Europy”
(IEE)

Komponent 
Instrumenty 
finansowe 

dla MŚP

Program na rzecz 
wspierania polityki 

w zakresie technologii 
informacyjnych

i komunikacyjnych (ICT)

Program na rzecz 
przedsiębiorczości 

i innowacji
(EIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP

Budżet
1,13 mld EUR = ok. 30% całego 

CIP
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Instrumenty finansowe dla MŚP :
• Pośrednicy finansowi CIP:

Instytucje finansowe m.in. 
banki, fundusze pożyczkowe,
fundusze poręczeniowe, 
fundusze kapitałowe, 
instytucje leasingowe, itp.

• Beneficjenci końcowi:
MŚP

W rezultacie program ma umożliwić
MŚP łatwiejsze pozyskanie środków 
finansowych przede wszystkim na inwestycje 
(związane z wiedzą, innowacje 
i eko-innowacje, transfer technologii).

Instrumenty mają zachęcić te instytucje 
do aktywniejszego i szerszego 
finansowania MŚP na różnych etapach 
rozwoju (na etapie zakładania, 
w fazie startu, ekspansji czy na etapie 
transferu firmy).

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP
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Instrumenty finansowe 
dla MŚP

High Growth and Innovative 
SME Facility

Instrument na rzecz 
wysokiego wzrostu 
i innowacji w MŚP

(wsparcie kapitałowe) 

GIF SMEG

SME Guarantee Facility

System poręczeń dla MŚP

(wsparcie gwarancyjne) Budżet
1,13 mld EUR

623 mln EUR

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP

506 mln EUR

dla kredytów/pożyczek/leasingu

dla mikrokredytów

dla inwestycji  kapitałowych

dla sekurytyzacji

w spółki w fazie ekspansji rynkowej

w spółki na etapie zalążkow. i startu

 wartość dodana (additionality), tj. wygenerowanie przez 
Pośrednika łatwiejszego dostępu MŚP do finansowania 

zewnętrznego, niż dotychczas oferowanego.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
SMEG – System poręczeń dla MŚP
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Np. w zamian za Poręczenie UE, pośrednik  finansowy (bank/fundusz) zobowiązuje się
do zapewnienia szerszego i dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do 
finansowania poprzez np.:

 niższe kryteria akceptacji (np.: podmiotów o krótkiej historii działalności,    
rozpoczynających działalność, inwestycji w wartości niematerialne i prawne itp.)

 wydłużone terminy spłaty
 niższy wkład własny
 akceptację wyższego ryzyka (np.: ograniczone wymagania dotyczące   
 zabezpieczeń, wyższy udział ew. strat pokrywanych przez pośrednika)



 Aktualne wykorzystanie EIP: 79%
 Aktualnie wykorzystanie 60% budżetu:

 GIF: 55,5%
 SMEG: 59%

 Znaczne zwiększenie dynamiki 
wykorzystania CIP w 2010 i 2011

 Europa:

 Liczba pośredników: 26
 Liczba Państw w których uruchomiono: 19
 Kwota środków z CIP zaangażowanych: 346 mln EUR, w tym 5 inwestycji 

(69 mln EUR) 
w ekoinwestycje.

 Kapitał VC zaktywowany w efekcie: 1 655 mln EUR

 Polska: 
• brak pośredników. Poza republikami nadbałtyckimi- podobna sytuacja w 

całej Europie Wschodniej (słabo rozwinięty rynek PE/VC).
• nieudane próby aplikacji– przed uruchomieniem w Polsce PO IG (KFK)
• corocznie po kilku zainteresowanych uczestników rynku
• efekt wypierania dostępnymi programami krajowymi (np. PO IG)

GIF – Wdrożenie

Źródło: KE, czerwiec 2011



The Loan Window is the flagship of SMEG

Loan 
Window

Micro 
Window

Equity 
Window Total

Umowy 29 6 1 36

Państwa 13 6 1 15

Zaangażowane 

środki z CIP
€241m €40m €1m €282m

Udzielone 
pożyczki/leasing €4,026m €454m €4m €4,484m

Źródło: KE, koniec 2010

Mainly small loans to micro enterprises are supported

Loan 
Window Micro Window Total

Wsparte MŚP 91,501 18,275 109,779

Wolumen środków 
zmobilizowanych dla 
MŚP w wyniku 
poręczenia CIP

€9,3 bn €0,2 bn €9,5 bn

Średnia kwota pożyczki €65,200 €11,600 €56,900

Zatrudnienie we 
wspartych MŚP 378,506 36,564 415,075

Średnia zatrudnienia we 
wspartych MŚP 4.1 2.0 3.8

Źródło: KE, koniec 2010



Countries covered by CIP i.e. agreements signed

Countries eligible for CIP Guarantees where no agreement has been signed to date

Other Countries and Territories

COUNTRIES COVERED BY CIP 
GUARANTEES

AGREEMENTS SIGNED 28 F.I. to date 
for € 4.5bn (EUR 282 m of budget)

1. Austria: Austria Wirtschaftsservice
2. Belgium: FdP
3. Bulgaris: Raiffeisenbank Bulgaria
4. Croatia: Istrian Development Agency
5. France: SOCAMA, ADIE, Siagi, Crédit 

Coopératif
6. Germany: KfW
7. Hungary: UniCredit Bank
8. Ireland: First Step Microfinance
9. Italy: Alleanza di Garanzia, ATI ITALIA 

PMI, Federfidi Lombarda, ATI Fidi. Gar.
10. Latvia: Hipoteku Banka
11. Norway: Cultura Sparebank
12. Poland: BPH, EFL, Bank Pekao (2010), 

BNP Paribas, PFG, FPK Polfund (2011)
13. Slovenia: Slovene Enterprise Fund
14. Spain: CERSA, MicroBank, Caixa Capital 

Risc
15. Turkey: KGF, Finansbank

Źródło: EFI, koniec 2010

CIP SMEG /całość/ ……………………………………………Polska

1.Liczba pośredników    29 …………………………..…………….…….6
2.Liczba umów           39 ………………………..…….……………..…….7
3.Liczba wspartych MŚP145 932 …………………………………1200
4.Liczba udzielonych pożyczek (szt.)162 030…..……………1500
5.Liczba państw        15………………………………………………………1
6.Całkowity zakontraktowany wolumen środków dla MŚP
(in mEUR) 10 428…………………..…………………….993,7
7.Poręczona część (in mEUR) 5 208,7 ………..…..…………..491,5
8.Limit odpowiedzialności UE (CAP)
(in mEUR) 328,3 ……………..………………………………………….30,4
9.Dźwignia   31,9………………………………………………..............32,7

Źródło – KPK CIP na podstawie danych EFI, wrzesień 2011



 1 fundusz leasingowy – Europejski Fundusz Leasingowy 
(EFL)

 2 fundusze poręczeniowe - Fundusz Poręczeń
Kredytowych POLFUND, Polski Fundusz Gwarancyjny

 3 banki – BPH, Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska
 Wśród 17 instrumentów finansowych z poręczeniem EFI, 

znalazły się produkty adresowane również dla start 
up’ów i mikro. 

 Większość instrumentów uruchomiono w 2011r.

W  PROCESIE APLIKACJI: 
5 instytucji: 1 konsorcjum fpk, 3 banki (w tym bankowość
spółdzielcza), 1 leasing, (w tym 2 instytucje po due 

dilligence)

POLSCY POPOLSCY POŚŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP:REDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP:

18http://www.bph.pl

http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_pore
czeniem_efi/

http://www.efl.pl/StartLeasing

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

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

http://www.polfund.com.pl/cip---program-
ramowy-na-rzecz-konkurencyjnosci-i-

innowacji-2007-2013.html

ŁĄCZNIE: 17 INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z OK. 4 MLD PLN PREFERENCYJNEGO 
FINANSOWANIA DLA POLSKICH FIRM W OKRESIE 2011-2013



1. Enough number of agreements and beneficiaries on track 
2. Needs addressed, leverage effect in place
3. Positive impacts on turnover, long-term prospects and employment
4. Good (eco-)innovation performance
5. Efficient management of the instruments 
6. Relevance of the instruments:
 two thirds of the interviewed GIF beneficiaries indicated that they would not 

have set up the business or made a particular investment without the 
financial support received. 

 this also holds for almost half of the SMEG beneficiaries interviewed

Źródło: KE, 2011r.

1. Późne uruchomienie operacyjne Programu
2. Pomoc publiczna- prawie rok (2010) wyjaśniana przez 4 

dyrekcje generalne KE
3. Zakaz montażu środków z różnych programów w jednym 

instrumencie finansowym (o podwyższonej wartości 
dodanej)- 9 miesięcy (2010) wyjaśniana przez KE. 

4. Długi proces aplikacyjny w EFI (do 9 mies.)
5. Późna cykliczna publikacja danych przez KE nt. stanu 

Programu
6. Prawdopodobna konkurencja instrumentów finansowych 

dla MŚP z różnych programów

ZAGROŻENIA:
o Spadek skłonności inwestycyjnych MŚP



SUPLEMENT
Pozostałe formy 

wsparcia 
przedsiębiorców w 

ramach CIP
w ramach podprogramów: 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013

Program na rzecz 
przedsiębiorczości 

i innowacji
(EIP)

Program na rzecz 
wspierania polityki 

w zakresie technologii 
informacyjnych

i komunikacyjnych (ICT)

Program
„Inteligentna Energia 

– Program dla Europy”
(IEE)

 W ramach komponentu wspierane są projekty pilotażowe i powielania rynkowego: 
• pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe eko-innowacyjnych technik, produktów i praktyk; (nie dotyczy 
projektów badawczych i badawczo- rozwojowych); • projekty zorientowane na rynek i zwiększające zdolności 
innowacyjne sektora MŚP; • projekty tworzące szerszy rynek dla rozwiązań eko- innowacyjnych;

 Priorytetowe obszary wsparcia: recykling materiałów, budownictwo, sektor spożywczy, ekologiczny biznes i 
inteligentne zakupy;

 Kwota wsparcia na lata 2007-2013: ok. 195 mln euro
 Konkurs na granty, do projektów pilotażowych i powielania rynkowego w zakresie eko- innowacji, 

skierowany jest do MŚP
 Kwota alokacji w najbliższym konkursie  –36 mln €; Projekty składane są on-line poprzez system EPSS:
 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm
 Termin składania wniosków – do 8 września br. ; Kolejny- termin na www KPK CIP (poniżej)
 Temat wiodący– „Gdy biznes i środowisko idą w parze”: 
 Projekty powinny obejmować jeden z wymienionych obszarów: recykling materiałów, sektor zrównoważonego 

budownictwa, sektor  spożywczy, woda i ścieki oraz nowe "zielone” technologie – ekologiczny biznes i „inteligentne”
zakupy.

 Średnia wartość projektu – ok. 1,4 mln. EUR
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

KPK IPPT PAN - HTTP://WWW.CIP.GOV.PL/EIP-KPKIPPT
22

II. CIP- INNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP



V konkurs:

 Termin otwarcia konkursu: 1.03 2011
 Termin zamknięcia konkursu: 1.06.2011; Kolejny- termin na www KPK CIP (poniżej)
 Budżet konkursu: 115,5 miliona €
 Partnerem w projekcie mogą być, wśród innych podmiotów, również MŚP
 Wnioskodawcy aplikują za pośrednictwem systemu elektronicznego EPSS
 Projekty, które mogą liczyć na wsparcie w ramach ICT PSP w tym roku tematycznie muszą być

związane z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych na rzecz poprawy jakości usług 
publicznych świadczonych przez administrację lokalną. Dofinansowane będą też pomysły na 
ICT w energetyce. Przeznaczono ponadto duże środki na archiwizację zbiorów i zasobów 
związanych z kulturą w formie cyfrowej i udostępnienie ich za pośrednictwem 
serwisu EUROPEANA.

 Typy projektów: 
o Pilot A: Duże projekty pilotażowe o wymiarze politycznym, nastawione na interoperacyjność e-

usług i ich wykorzystania w Europie . Wkład UE – do 50%; śr. wielkość projektów: 5 -10 mln €
o Pilot B: Projekty pilotażowe o mniejszej skali, nastawione na zastosowania innowacyjnych 

technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym. Wkład UE do 50%; śr. wielkość
projektów 2-3 mln. €

o Sieci tematyczne (Thematic Network - TN): Projekty „miękkie" nastawione na tworzenie forum 
wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT. Wkład UE - do 
100%; przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej:  300 -500 tys.€

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE- KPK CIP IPPT PAN  – CIP.ICT@KPK.GOV.PL 23

:

 Konkurs trwał do 12 maja 2011 r.; Kolejny- termin na www KPK CIP (poniżej)
 Budżet konkursu – ok. 67 mln €, udział środków UE do 75% wydatków 

kwalifikowanych,
 Minimalny udział partnerów projektu – 3 partnerów (z 3 różnych krajów)
 Maksymalny czas trwania projektu – 3 lata
 Konkurs skierowany jest do osób prawnych (MŚP posiadające osobowość prawną

mogą uczestniczyć jako partner projektu)
 MŚP mogą aplikować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu EPSS
 Projekty realizowane w ramach IEE, mają charakter współpracy międzynarodowej.  

Finansowane będą zatem działania wspólne realizowane na poziomie UE; Program 
IEE (ponadtechnologiczny) nie finansuje kosztów inwestycyjnych ani prac naukowo-
badawczych) 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE –KPK KAPE: KPKCIP_IEE@KAPE.GOV.PL

24
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Bank komercyjny lub spółdzielczy/ 
Fundusz pożyczkowy

Fundusz 
pe/vc

MSPMSP

inwestuje

Europejski 
Fundusz Inwestycyjny

Komisja 
Europejska

inwestuje

Fundusz 
poręczeniowy

gwarantuje

pożycza

zapewnia 
środki

Pożycza i 
gwarantuje/
gwarantuje

gwarantuje

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY  
PROGRESS

Instrumenty  PROGRESS: gwarancje i instrumenty  podziału ryzyka;  b) instrumenty kapitałowe; c) instrumenty 
dłużne 
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• 68 700 000 PLN kredytów gotówkowych może zostać objętych 
poręczeniem EFI

• Wysokość poręczenia: 75%
 PORĘCZENIE OBEJMUJE KAPITAŁ ORAZ ODSETKI

 PORĘCZENIA MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ OKRES 2 LAT 
OD DATY PODPISANIA UMOWY Z EFI LUB WYCZERPANIA 
LIMITU PORTFELA PORĘCZENIOWEGO

UMOWA ZAWARTA W RAMACH UNIJNEGO PROGRAMU 
„PROGRESS”

Produkt

Kredytobiorca

• Kredyty gotówkowe do 25 tys. euro
• Bez zabezpieczeń
• Okres kredytowania: do 24 miesięcy 

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność
gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy



1) Produkty objęte poręczeniem:
 Kredyty na start dla początkujących firm
 Kredyty dla początkujących franczyzobiorców

2) Maksymalny wolumen kredytów objętych poręczeniem: 68,7 mln 
PLN

3) Poręczenie EFI: Do 75% strat na kredytach + CAP

4) Umowa portfelowa: 
 brak konieczności każdorazowej zgody EIF na zakwalifikowanie 

kredytu
 weryfikacji dokonuje Bank bez wydłużania czasu oczekiwania 

na decyzję kredytową

DLA BANKU

 Dostęp do finansowania dla 
start-upów

 Brak wymogu 
zabezpieczeń

 Brak opłaty za korzystanie 
z zabezpieczenia w postaci 
gwarancji EIF

 Silne zabezpieczenie 
portfela – obniżone ryzyko 
(gwarancja instytucji z 
ratingiem AAA)

 Zwiększenie 
konkurencyjności produktu

 Brak prowizji 
przygotowawczej za 
udzielenie gwarancji 
(program pod egidą Komisji 
Europejskiej)

DLA KLIENTA



 Poręczenie:
2011r.: FM Bank- pierwszym pośrednikiem 
Progress w Polsce.

 Pożyczka podporządkowana: 
2011r.: W trakcie finalizacji umowa na udział

konsorcjum ok. 70 banków spółdzielczych 
(kredyty dla mikro).

 ZBP jedyną instytucją w Polsce 
uczestniczącą
w procesie implementacji EIM Progress w 

 IFI – alternatywą dla dotacji
 Wsparcie zwrotne, głównie rewolwingowe
 Dwie platformy finansowe: dłużna i kapitałowa- standaryzacja zasad (np. 

zapobieganie wypieraniu instrumentów krajowych, nacisk na 
uzupełnianie  się oferty instrumentów, monitorowanie Europejskiej 
Wartości Dodanej)

 Cele: wzrost potencjału sektora prywatnego, tworzenie miejsc pracy, 
innowacje, wsparcie dla start up, mikro, MŚP, transferu wiedzy, 
inwestycji opartych na własności intelektualnej; budowa infrastruktury 
(PPP), inwestycje w ochronę klimatu i środowiska; promocja dobrych 
praktyk) 

 Zastosowanie: w ramach różnych polityk i programów na lata 2014-2020
 Większe zaangażowanie partnerów prywatnych
 Wdrożenie: kluczowa rola Grupy EBI; możliwe włączenie EBOR, 

operatorów narodowych, w tym prywatnych- warunkowane określonym 
udziałem/wkładem w projekcie

 Wsparcie głównie dla: firm i JST 



 Następca CIP: PROGRAM RAMOWY 
„KONKURENCYJNOŚĆ I MŚP”

 Budżet: 2,4 mld EUR
 Nastawienie przede wszystkim na mikro i małych
 Zapowiedź KE: uproszczeń, zwiększonej koordynacji i 

unikania nakładania się interwencji w postaci podobnych 
programów i instrumentów

 Implementacja: Grupa EBI (w tym EFI) oraz EACI
 Obszary wsparcia: 

1. Dostęp do finansowania (Instrumenty  finansowe dla MŚP)
2. Poprawa konkurencyjności i stabilności działalności gospodarczej w 

UE  (w tym: poprawa europejskiej konkurencyjności, implementacja SBA, 
turystyka, nowe koncepcje rynkowe, w tym wykorzystanie design) 

3. Dostęp do rynków (EEN, wsparcie MŚP w dostępie do rynków poza UE, 
biznesowa współpraca międzynarodowa)

4. Promocja Przedsiębiorczości (w tym Erasmus…) 

PROGRAM RAMOWY „KONKURENCYJNOŚĆ I MŚP”:

1. INSTRUMENTY DLA MŚP: 
Instrumenty kapitałowe (VC):

fundusze/transakcje transgraniczne – inwestycje w fundusze VC 
inwestujące transgranicznie w spółki (MŚP) operujące w UE, szczególnie 
European Fund of funds – fundusze funduszy inwestujące w fundusze 
VC inwestujące w spółki (MŚP) będące w fazie ekspansji międzynarodowej 

Instrumenty finansowania dłużnego:
Akceptacja projektów Pośredników Finansowych o wysokiej dźwigni, 
preferencja dla projektów finansowania transgranicznego i multigranicznego dla 
MŚP. 

poręczenia
inne instrumenty podziału ryzyka (risk sharing facilities) – np. łącznie: 
poręczenie UE dla transakcji mezzaninowych pośrednika + pożyczka EBI 
dla tego pośrednika

2. INSTRUMENTY  FINANSOWE KORESPONDUJĄCE: 
EU Project bonds - obligacje dla przedsiębiorstw 
Instrumenty Grupy EBI dla MŚP (global loans)
Instrumenty Finansowe Polityki Spójności i WPR 
Instrumenty 8 PR (Common Strategic Framework for Research and Innovation 
for innovative companies and SMEs)



Krajowy Punkt Kontaktowy
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji 2007 – 2013
Komponent „Instrumenty finansowe MŚP”

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00 – 380 Warszawa
tel/fax +48 22 696 64 95

Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp
Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.pl

33Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych  w niniejszym 
dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec 
KPK.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP


