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Wrocław, 20 października 2015 r. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Dzia łanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
MŚP  

Informacje wstępne 

W ramach działania 3.2.2. wsparcie może być udzielone mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi - miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest 
posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący i, na etapie składania 
wniosku, potwierdzonej warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą kredytu 
technologicznego. 

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu i ponosić wydatki lub podjąć jakiekolwiek 
zobowiązania niosące z sobą skutki finansowe po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK. 
Niespełnienie tego warunku sprawia, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia w postaci premii 
technologicznej. 

Rodzaje projektów  
Wsparcie uzyskać mogą projekty mające na celu wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju technologii, 
która ma prowadzić do wytworzenia nowego lub znacząco unowocześnionego produktu. Wdrażana 
technologia może być: wynikiem prac B+R wnioskodawcy, może zostać zakupiona od podmiotów 
trzecich na warunkach rynkowych lub być zakupiona od Uczelni wyższych. Czas realizacji projektu: do 
31.12.2023 r, ale nie dłużej niż 3 lata. 

Kwota dofinansowania 
6 mln złotych premii technologicznej 

Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli 
na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej 
wynosi 6 000 000 PLN. 
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Wypłata dokonywana jest jednorazowo po wypłacie ostatniej transzy kredytu, zakończeniu 
inwestycji na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem banku kredytującego do BGK i 
kontroli na miejscu. 

Poziom dofinansowania  
Zgodnie z mapą pomocy publicznej.  

Terminy naborów 
Ogłoszenie konkursu: 3  l is to p a d a  2 0 1 5  r .  

Rozpoczęcie naboru wniosków: 7  g ru d n ia  2 0 1 5  r .  

Zakończenie naboru wniosków: 2 0  s ty c z n ia  2 0 1 6  r .  

Koszty kwalifikowane 
1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i 
budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w sektorze transportu; 

2) najem, dzierżawę lub leasing: 

o środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa 
własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; 

o gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia 
zakończenia inwestycji technologicznej;  

3) budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki 
trwałe 

4) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje 
obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: 

o są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
przedsiębiorcy, 

o będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została 
zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 
lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, 

o zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej, 
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o podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 

5) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków 
kwalifikowanych, 

6) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i 
projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. 

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w 
umowie o udzielenie kredytu technologicznego. 


