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Dofinansowanie inwestycji
w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych,
mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej
technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco
ulepszonych towarów, procesów lub usług.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje
technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach
komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy
udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty
części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne
przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty
zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości
tych wydatków.
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa
użytkowania wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków
trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu
nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia
używanych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków
transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze
transportu,
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków,
budowli lub ich części,
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli
lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji
technologicznej,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy,
koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii
w ramach inwestycji technologicznej.
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Dofinansowanie inwestycji
w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020
Typy beneficjentów
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poziom dofinansowania:
•

woj mazowieckie – w zależności od regionu
o 30% mikro/mała firma 20% średnia firma – Miasto Warszawa
o 40% mikro/mała firma 30% średnia firma – Powiat warszawski zachodni (powiaty –
grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni,
żyrardowski)
o 55% mikro/mała firma 45% średnia firma - Pozostałe regiony Mazowsza

•

Pozostałe województwa
o 70% mikro/mała firma, 60% średnia firma - podlaskie, lubelskie, podkarpackie,
warmińsko-mazurskie
o 55% mikro/mała firma, 45% średnia firma - małopolskie, świętokrzyskie, kujawskopomorskie, pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie,
o 45% mikro/mała firma, 35% średnia firma - dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.
Alokacja: 550 000 000,00 zł, w następującym podziale na rundy:
a. 100 000 000 zł (runda 1)
b. 200 000 000 zł (runda 2)
c. 250 000 000 zł (runda 3)
Terminy:
ogłoszenie konkursu: 15 stycznia 2018 r. / nabór wniosków: 15.02 – 24.05.2018 r. z
zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy:
od 15 lutego do 1 marca 2018 r.
od 8 marca do 5 kwietnia 2018 r.
od 12 kwietnia do 24 maja 2018 r.
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach
konkursu.
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