
bosbank.pl

„Kreatywna Europa” jest właśnie dla Ciebie!

Prowadzisz działalność w branży zaliczanej do tzw. sektorów kreatywnych lub 
sektora kultury? Jesteś architektem, artystą, a może wydawcą książek lub prasy? 

Zabezpiecz Twój kredyt w BOŚ Banku gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego „Kreatywna Europa”

Gdzie szukać gwarancji?

Wszystkie wyjaśnienia związane z gwarancją i kredytem uzyskasz w BOŚ Banku.  
Nasz doradca dopasuje odpowiednią gwarancję do Twojej indywidualnej sytuacji i potrzeb. 

Ile to kosztuje?

0% – w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Po 30 czerwca 2021 opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji, wyniesie 0,25%.

Gwarancja udzielana jest w ramach programu „Kreatywna Europa” – Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury 
i Kreatywnych („CCS GF”)* oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego 
na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Gwarancja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
i stanowi pomoc publiczną de minimis.

*CCS – z ang. Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility

Od 30 lat łączymy biznes i ekologię 
www.bosbank.pl
Infolinia: 801 355 455 / +48 22 543 34 34
Koszt zgodny z taryfą operatora.  
Infolinia dostępna w dni powszednie w godz.: 7:45 – 21:00 i w soboty w godz.: 10:00 – 18:00

Jak uzyskać gwarancję „Kreatywna Europa”?

Musisz spełniać przynajmniej jedno z kryteriów:

1.  kredyt wykorzystasz w celu rozwoju projektu CCS, 
w oparciu o plan biznesowy/plan inwestycyjny, 

2.  Twój kod działalności PKD jest zaliczany do obszaru 
CCS, 

3.  w ciągu ostatnich 24 miesięcy spełniłeś chociaż jeden 
warunek:

   prowadziłeś działalność w obszarze CCS,

   jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez 
Ciebie otrzymało finansowanie dłużne od europej-
skiej/krajowej instytucji CCS lub stowarzyszenia,

   jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez 
Ciebie otrzymało nagrodę w obszarze CCS,

   zgłosiłeś prawa autorskie, znaki towarowe, 
prawa dystrybucyjne lub jakiekolwiek inne prawa 
w obszarze CCS,

   skorzystałeś z ulgi podatkowej lub zwolnienia z po-
datku w odniesieniu do rozwijania praw własności 
intelektualnej w obszarze CCS lub działań CCS.

Jaka działalność zaliczana jest do sektora CCS?

1.  Dziedzictwo, architektura i biblioteki (działalność 
bibliotek i archiwów, muzeów, prowadzenie 
zabytkowych miejsc i budynków).

2.  Książka i prasa (wydawanie książek, gazet i czasopism 
oraz sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych 
sklepach).

3.  Sztuki audiowizualne (kreacja artystyczna, działalność 
fotograficzna, działalność w zakresie specjalistycznego 
projektowania).

4.  Architektura – działalność architektoniczna: (doradztwo, 
doradztwo techniczne, projektowanie i planowanie).

5.  Sztuki sceniczne (działalność obiektów kulturalnych, 
sztuki sceniczne i działalność pomocnicza). 

6.  Sztuki audiowizualne i multimedia (produkcja 
rejestracja i dystrybucja filmów, nagrań wideo i muzyki, 
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych).

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi doradcami!

Twoje korzyści:

• kwota kredytu do 8 400 000 PLN brutto,
• gwarancja do 80% kwoty kredytu,
• okres gwarancji:
 - 27 m-cy dla kredytu obrotowego,
 - 99 m-cy dla kredytu inwestycyjnego.

•  dostęp do kredytu nawet jeżeli nie dysponujesz 
wystarczającym zabezpieczeniem,

• niski koszt zabezpieczenia,
•  korzystniejsze od standardowych  

warunki finansowania.

Dowiedz się więcej o gwarancjach BGK, z których możesz skorzystać w BOŚ Banku: 
https://www.bosbank.pl/makro/finansowanie/fundusze-europejskie-i-gwarancje-bgk


