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Wsparcie 

UE;   
8 614,1; 

85% 

Wkład 
krajowy;   
1 573,4; 

15% 

Finansowanie 
ogółem  

10,2 mld euro 

Budżet POIR* 

Wsparcie UE dla POIR 

• Rola BGK -  Instytucja wdrażająca - do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i 

ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz 

wypłata przyznanego wsparcia.  

• II Oś piorytetowa POIR, poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” 

• Budżet programu w ramach POIR: 422 mln euro 

• Cel – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym 

• Grupa docelowa – sektor MŚP  



Kredyt na innowacje technologiczne  
Kierunki wsparcia 

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to: 

• rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,  
• budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,  
• wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej 

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane będzie głównie w ramach dwóch celów tematycznych (CT): 

• CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji - wsparcie skoncentrowane będzie 
przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych 
specjalizacji.   

• CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 

Wsparcie adresowane będzie m.in. do: 

• przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), 
• jednostek naukowych,  
• klastrów,  
• instytucji otoczenia biznesu. 
• szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i 

przedsiębiorstw. 
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Kredyt na innowacje technologiczne  
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

*Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.). 

„Kredyt na innowacje technologiczne” 

to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych 
prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.  
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Premia technologiczna* 

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, 
udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.  
Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej 
finansowanej z kredytu technologicznego.  
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Budżet programu 

• Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 
formie premii technologicznej na lata 2014-2020 
wynosi 422.055.000 euro, w tym: 

• dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro 
• dla pozostałych województw: 380.077.261 euro 

3 

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną 
wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające 
kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, 
zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz 
posiadające zdolność kredytową. 

Dla kogo: 
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Kredyt na innowacje technologiczne  
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Inwestycja technologiczna – to inwestycja polegająca na: 

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 
usług albo 

b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 
usług. 
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Nowa technologia: 

technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do 
dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. 
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Pomysł 
nowa technologia 

Stworzenie bazy 
technologicznej 

np. linia technologiczna 

Produkcja 
towarów/świadczenie 

bezpośrednio 
wynikających z 

nowej technologii 

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, 
będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.  



Kredyt na innowacje technologiczne  
Wysokość premii technologicznej  i tabela intensywności pomocy 

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości 
kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z 
pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 
r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 
2014–2020). 

Wysokość premii – w jakiej wysokości? 

• W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez 
doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i 
projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii 
w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy 
każdorazowo nie przekracza 50% kosztów (bez względu na 
status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).  

• Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności 
pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu 
realizacji projektu (płatność końcowa).  

• Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł. 

Tabela intensywności wg województw* 

*źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm, strona Komisji Europejskiej 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000878 

Województwo (region) Mikro i małe  Średnie  

lubuskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-
mazurskie 

70% 60% 

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, 
małopolskie, opolskie, pomorskie, 
świętokrzyskie, zachodniopomorskie, 
mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, 

ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) 

55% 45% 

Dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 45% 

mazowiecki (podregion warszawski zachodni) 40% 35% 

Mazowiecki (m. st. Warszawa) do 31.12.2017r. 35% 25% 

Mazowiecki (m. st. Warszawa) od 1.01.2018r. 30% 20% 

• Max kwota kosztów kwalifikowanych 50 mln zł 
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Kredyt na innowacje technologiczne  
Proces aplikowania 

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. 

Proces aplikowania o premię technologiczną 

Proces 

Złożenie wniosku 
kredytowego 

Ocena wniosku 
Promesa 

kredytowa 

Złożenie wniosku o 
dofinansowanie  

w BGK 

Promesa premii 
technologicznej 

Podpisanie 
umowy 

kredytowej 

Podpisanie 
umowy  o 

dofinansowanie 

Uruchomienie 
kredytu 

Wypłata premii 
technologicznej 

Spłata części 
kapitału kredytu 
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Kredyt na innowacje technologiczne  
Proces aplikowania 

Proces udzielania i wypłaty premii technologicznej 

Otrzymanie 
promesy 

kredytowej 

Złożenie w BGK 
wniosku o premię 

technologiczną  

Termin naboru  
wniosków 

Rozpatrzenie wniosku przez BGK  

Ocena 
formalna  

Ocena 
merytoryczna  
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30 dni 

Publikacja listy 
rankingowej  

60 dni 

90 dni 

Prezentacja 
projektu przez 
przedsiębiorcę 

2
7
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4
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0
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Wystawienie 
promesy premii 
technologicznej 

Podpisanie 
umowy o 

udzielenie KT 

Podpisanie 
umowy o 

dofinansowanie 

Złożenie wniosku 
o wypłatę premii 

Wypłata premii 
 max. 30 dni  max. 30 dni  max. 30 dni Ogłoszenie 

konkursu 

Wzór zlecenia płatności – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, Dz. U. z 29 grudnia 2014 r., 
poz. 1932, 
*profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis   

SL2014* 

Beneficjent jest zobowiązany do 
prowadzenia dla Projektu odrębnej 
informatycznej ewidencji księgowej 
kosztów, wydatków i przychodów.  

Okres 
trwałości 

3 lata 

Płatności są przekazywane zgodnie z 
terminarzem płatności środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 



Kredyt na innowacje technologiczne  
Premia technologiczna w cyklu życia innowacji 
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Kredyt na innowacje technologiczne  
Kryteria oceny merytorycznej i formalnej 

Kryteria oceny formalnej  Kryteria oceny merytorycznej 

•  jest złożony we właściwej instytucji 
•  jest złożony w terminie obowiązywania naboru 
•  został przygotowany zgodne z wymogami instrukcji 

wypełniania wniosku i regulaminu konkursu 

W
n
io

se
k 

• jest realizowany na terytorium RP  
• rozpoczęcie nastąpiło po dniu złożenia wniosku do 

BGK 
• jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa 

w art. 7 rozporządzenia PE i Rady UE nr 1303/2013 
• jest Realizowany w ramach czasowych POIR 
• wnioskowana kwota dofinansowania  zgodna 

zasadami poddziałania  
• przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonej z możliwości uzyskania 
wsparcia  

P
ro

je
kt 

• Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie 

• Prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP 
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 
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Wnioskodawca posiada status MSP 

• Zgodność technologii  oraz przedmiotu projektu z 
wymogami dla poddziałania 

• Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu 
projektu 

• Wydatki przeznaczone na realizację projektu są 
zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych 
oraz są niezbędne do realizacji inwestycji 
technologicznej i są powiązana funkcjonalnie.        

• Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju 

• Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne 
i odzwierciedlają założone cele projektu. 

• Innowacyjność technologii planowanej do 
wdrożenia w ramach projektu  

• Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące 
się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub 
dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich 
technologii lub zaawansowanych technologicznie 
wiedzo chłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją 
Eurostat 

• Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra 
Kluczowego 
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Kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego 
wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.  
Przykład 1 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:  
Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" 
(w której firma „A" zastosowała nową technologię).  
Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:  
Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, 
w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup środków trwałych 
niezbędnych do rozpoczęcia produkcji. 

Kredyt na innowacje technologiczne  
Rodzaje kosztów kwalifikowanych 

Koszty kwalifikowane: 

• Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych. 
• Zakup, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych. 
• Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części. 
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy 

technicznej. 
• Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz koszty 

związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia 
realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co 
najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, do wysokości 10 % 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

• Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, 
niezbędne do wdrożenia nowej technologii.  

*Katalog wydatków kwalifikowalnych określony  jest w art. 10 ust. 5-6 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej oraz w wymogach określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-
europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ 

1 

Przykłady inwestycji 
kwalifikujących się  
i niekwalifikujących: 

2 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Oferta wspierająca absorbcję środków unijnych przez sektor MSP 
Program Europejski w PKO Banku Polskim  
 

 
 

Lorem ipsum  
dolor sit amet 

Program 
Europejski 

Promesa  
warunkowa 

• prowizja za wystawienie promesy – 0 zł (standard 250,00 zł) 

• prowizja za przyjęcie wniosku        – 0 zł (standard 0,1% min 250,00 zł max 2 500,00 zł) 

• prowizja za udzielenie kredytu        – 0,90% (standard - od 1,50%)  

• uproszczona ocena klienta – tylko weryfikacja pozytywnego 
statusu klienta w bazach wewnętrznych banku (bez badania 
zdolności kredytowej)  

• prowizja za wystawienie promesy - 0 zł (standard 250,00 zł) 

• wydłużony okres ważności promesy – do max 9 miesięcy  

• brak opłaty za prowadzenie rachunku pomocniczego służącego do 

obsługi projektu współfinansowanego ze środków unijnych - 0 zł  

Promocja  
dla kredytu  

inwestycyjnego MSP1 

Promocja dotycząca  
rachunku projektu2 

1Oferta ważna do 31 grudnia 2015 r. 
2Oferta ważna do 31 grudnia 2016 r. 
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Kredyt inwestycyjny MSP, Kredyt obrotowy MSP oraz leasing 
Podstawowe formy finansowania MSP w banku 

 
 

Kredyt inwestycyjny MSP Kredyt obrotowy MSP Leasing 

Forma 

kredyt w rachunku 
kredytowym,  
raty miesięczne/kwartalne, 
annuita/równe/sezonowe, 
oprocentowanie -
stałe/zmienne 

Kredyt w rachunku bieżącym do 
24 miesięcy1 

Kredyt w odnawialny do 24 
miesięcy 

Kredyt nieodnawialny do 36 
miesięcy 

PLN, EUR, USD, CHF 
Okres – max 25 lat 
Udział własny min 20% 

PLN, EUR, USD, CHF 
Okres – max 36 miesięcy 
 

PLN, EUR, USD 
Okres – max 60 miesięcy  
 

Pozostałe 
główne 

Karencja w spłacie kapitału 
do 12 miesięcy od daty 
zakończenia inwestycji,  

Przy kredycie odnawialny i w 
rachunku bieżącym możliwość 
wielokrotnego odnawiania 

Możliwość wliczenia w raty 
oraz finansowania 
nieruchomości, oferta dla 
rolników oraz konsumentów  

Kredyt obrotowy  

Kredyt inwestycyjny  

Min. 18 
miesięcy 

prowadzenia 
działalności  

do 36 miesięcy 

do 120 miesięcy 

Szybka 
ścieżka oceny 
dla kredytów 
do 3 mln zł 

Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł 

Zakres oferty oraz wymagane zabezpieczenia jest uzależniony od oceny zdolności kredytowej.  
1 Przy zastosowaniu zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis  

Główne 
parametry 

Operacyjny (maszyn i 
urządzeń, samochodów, 
środków transportu  itp.) 

Finansowy (kapitałowy) 

1 

2 

3 

4 

Pożyczka MSP 



Kredyt na innowacje technologiczne  
Podsumowanie 

Informacje o naborze 

• Ogłoszenie Konkursu: 3 listopada 2015 r. 

• Rozpoczęcie przyjmowania wniosków kredytowych przez banki kredytujące: 3 listopada 2015 r. 

• Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie przez BGK: 7 grudnia 2015 r. 

• Zakończenie naboru wniosków: 20 stycznia 2016 r. 

• Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie: do 4 miesięcy od zakończenia naboru 

• Maksymalna kwota dofinansowania: 6 mln PLN 

• Kwota alokacji na bieżący nabór: 303 mln PLN 

Zapraszamy do 
współpracy 


