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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

ze środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

 

w ramach 

 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 

Działanie 3.2  

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

 

Poddziałanie 3.2.2  

Kredyt na innowacje technologiczne 
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Terminy naboru: 

 

Nabór wniosków prowadzony jest w miesięcznych rundach od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. 

Z uwagi na wyjątkowo atrakcyjne warunki konkursu rekomendujemy złożenie wniosku przed 

końcem września 2020 r. 

 

 

Dla kogo: 

 

Beneficjentem wsparcia mogą być przedsiębiorcy o statusie MSP prowadzący działalność 

gospodarczą na terytorium RP oraz posiadający zdolność kredytową. 

 

 

Typ projektów: 

 

Projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac  

B+R przedsiębiorców, lub wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w 

ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac 

rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

 

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została 

wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Może być 

finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś 

zawierającego w sobie tę technologię czyli wdrożenie technologii polegać ma na takich 

działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o 

dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy 

technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w 

praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług 

bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. 

 

Poziom nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) należy rozpatrywać w odniesieniu 

do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. 

Dotyczy to efektu wdrożenia nowej technologii, której charakter opisano w powyższym akapicie.  
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Poziom maksymalnego dofinansowania dotacyjnego: 

 

Dofinasowanie jest przyznawane w formie premii – spłaty kredytu. 

 

Pułapy dofinansowania w formie premii: 

• woj mazowieckie – w zależności od regionu 

30% mała firma, 20% średnia firma Warszawa 

40% mała firma, 30% średnia firma - Powiat Warszawski Zachodni 

55% mała firma, 45% średnia firma - Pozostałe regiony  

• Pozostałe woj.  

70% mała firma, 60% średnia firma - podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-

mazurskie 

55% mała firma, 45% średnia firma - małopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, 

pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie,  

45% mała firma, 35% średnia firma - dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie. 

 

Mała firma - do 50 pracowników (z firmami powiązanymi) 

Średnia firma – do 250 pracowników (z firmami powiązanymi) 

 

 

Proces aplikowania o premię technologiczną 

 

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu 

technologicznego. 

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca 

składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK 

konkursu). 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, 

BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z 

bankiem komercyjnym umowę kredytową. 

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu. 

5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji 

inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu. 
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Koszty kwalifikowalne w projekcie 

 

1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa 

użytkowania wieczystego; 

2. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub 

ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej 

3. zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz koszty transportu, montażu i uruchomienia;  

4. zakup używanych środków trwałych, a także koszty ich transportu, montażu i 

uruchomienia; 

5. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, przebudowy lub 

adaptacji budynku do celów inwestycji technologicznej; 

6. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 

nieopatentowanej wiedzy technicznej; 

7. wykonane  przez  doradców  zewnętrznych  studia,  ekspertyzy,  koncepcje  i  projekty 

techniczne,  niezbędne  do  wdrożenia  nowej  technologii  w  ramach  inwestycji 

technologicznej; 

8. Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów. 

 

Wydatki z pkt 1 nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich wydatków. 

 

W konkursie nie zostały ustalone limity wielkości dla projektu oraz dotacji. 
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O firmie  
 

Od 11 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskiwania środków na 

inwestycje, rozwój parków maszynowych, prace badawczo – rozwojowe i innowacje. Zaufało 

nam blisko 170 firm, dla których zrealizowaliśmy ponad 200 projektów o wartości przekraczającej 

300 000 000 PLN. 

 

Nadrzędną ideą przyświecającą naszym działaniom jest wspieranie celów biznesowych 

Klientów. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskujemy fundusze, które realnie odpowiadają potrzebom 

zleceniodawców, nie generują zbędnych kosztów i maksymalizują wpływ dotacji na rozwoju 

biznesu.  

 

Nasz zespół doświadczonych specjalistów wspiera Klientów na każdym etapie składania wniosku 

aplikacyjnego: od momentu przygotowania dokumentacji projektowej aż do rozliczenia 

projektu. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, podmiotami opiniotwórczymi, rzecznikami 

patentowymi, centrami transferu technologii, doradcami finansowymi oraz inwestorami. Dzięki 

temu mamy pewność, że przygotowywane dokumenty aplikacyjne są na najwyższym poziomie.  

 

Posiadamy akredytację nr AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności oraz wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne.  

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas projektami na: 

http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/ 

 

 

 

 

         Zapraszam do współpracy 

Andrzej Pałuba 
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