
 

 

 

Kredyt na innowacje technologiczne 

poddziałanie 3.2.2 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

 

Aktualny – VI nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 27.02.2020 r. 

 podzielony na 3 rundy 

 alokacja 350 mln PLN na cały konkurs (może zostać zwiększona), w tym: 

- 35 mln PLN dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim 

- 315 mln PLN dla projektów z pozostałych województw 
(możliwa nadkontraktacja środków tak aby każdy dobry projekt spełniający kryteria mógł otrzymać 

dofinansowanie) 

 dofinansowanie max 6 mln PLN 

 

Składanie wniosków 

 Nabór trwa od 15.10.2019 r. – 27.02.2020 r. 

3 rundy: 

I. do 7.01.2020 r.  

II. do 3.02.2020 r. 

III. do 27.02.2020 r. do godz. 16:00 

 wnioski składane tylko w wersji elektronicznej w Generatorze wniosków dostępnym na stronie 

lsi.bgk.pl 

 po złożeniu wniosku w Generatorze należy przesłać do BGK podpisane oświadczenie o złożeniu 

wniosku (dostępne po złożeniu wniosku) 

 jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek w jednym konkursie (złożenie wniosku 

w I rundzie wykluczy z możliwość aplikowania o wsparcie w kolejnych rundach konkursu) 

 

Dla kogo 

Tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP – w rozumieniu przepisów UE 

(definicja MŚP została określona w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu) 

 

Na co 

wdrożenie własnej/kupionej nowej technologii i wprowadzenie na rynek nowych lub 

znacząco ulepszonych produktów lub usług  

Nowa technologia (NT) może mieć postać: 

 prawa własności przemysłowej (patentu, zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego) 

 wyników prac rozwojowych 

 wyników badań aplikacyjnych (wcześniej przemysłowych) 

 nieopatentowanej wiedzy technicznej 

 

Produkty lub usługi wprowadzone na rynek w wyniku realizacji projektu muszą być nowe lub 

znacząco ulepszone w stosunku do oferowanych obecnie na terytorium RP 

 

 

 

https://lsi.bgk.pl/


Co można finansować 

Koszty inwestycyjne 

 środki trwałe – nowe i używane, w tym koszty montażu i uruchomienia 
(przedsiębiorca prowadzący działalność transportową nie może kupić środków transportu) 

 roboty i materiały budowlane w celu budowy lub rozbudowy budynków 

 wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej 

wiedzy technicznej 

 nieruchomości zabudowane lub niezabudowane 

 najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli 

Usługi doradcze 

 wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, 

które są niezbędne do wdrożenia nowej technologii 

 

Na jaką pomoc można liczyć? 

Premia technologiczna max do 6 mln PLN 

wysokość dofinansowania wynika z Mapy pomocy regionalnej i uzależniona jest od: 

 miejsca realizacji projektu, oraz  

 wielkości przedsiębiorstwa  

Premia wypłacana jest w odniesieniu do kosztów inwestycji. 

 20-70% kosztów inwestycyjnych wg Mapy pomocy regionalnej  

 50% w odniesieniu do kosztów usług doradczych  

Premia technologiczna wypłacana jest tylko na spłatę części kapitałowej kredytu  

 

Elementy sukcesu  

 przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku  
Wniosek musi zawierać porównanie cech, paramentów lub właściwości nowej technologii i 

produktu/usługi do innych znanych rozwiązań w branży 

 nowa technologia nie może być wdrożona w środku trwałym planowanym do zakupu w ramach 

inwestycji technologicznej 

 złożenie wraz z wnioskiem promesy lub warunkowej umowy kredytu wystawionej przez bank 

 obowiązkowy udział w spotkaniu z ekspertami dokonującymi oceny projektu podczas panelu 

ekspertów (45 min) 

 

Korzyści 

 jedna umowa na finansowanie całej inwestycji (Kredyt technologiczny i kredyt na finansowanie 

wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych) 

 jeden wniosek kredytowy 

 wspólne dla obu części zabezpieczenie kredytu planowanej inwestycji 

 różne warianty montaży finansowych, w tym łączące środki z linii EBI (w miarę dostępności 

linii EBI dodatkowa możliwość obniżenia marży odsetkowej dla KFUW) 

 niższe koszty oprocentowania Kredytu technologicznego - oprocentowanie nie może być 

wyższe niż średnie procentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez 

Bank dla podmiotów z sektora MSP 

 

Nasi doradcy chętnie spotkają się dogodnym terminie i przybliżą naszą ofertę finansowania 

inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Wspólnie dobierzemy optymalne warunki 

finansowania, w tym zabezpieczenie kredytu, okres, wykorzystanie czy zasady spłaty. 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług mBanku S.A. i nie może być 

traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał nie jest ofertą w 

rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie stanowi rekomendacji o charakterze ogólnym ani rekomendacji 

przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych. mBank S.A. nie 

gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji. 


