
 10 zmiany w finansowaniu innowacji technologicznych  

3 NOWOŚCI w IV konkursie na „kredyt na innowacje technologiczne” dz.3.2.2 PO IR 
 3 rundy z wydzieloną pulą środków w ramach naboru wniosków 15.02-24.05.18 
 możliwość składania tylko jednego wniosku o dofinansowanie w ramach całego konkursu (złożenie 

wniosku w I rundzie wykluczy z możliwość aplikowania o wsparcie w ramach II i III rundy)  
 wprowadzono możliwość jednorazowego uzupełnienia lub poprawienia wniosków w zakresie 

wskazanym w wezwaniu przez ekspertów dokonujących oceny (na etapie oceny merytorycznej i Panelu 
Ekspertów (PE)) – wynik nowelizacji ustawy wdrożeniowej 

7 ZMIAN w dz.3.2.2 PO IR: 
 zwiększono budżet na finansowanie innowacji technologicznych o 50 mln EUR (422 mln EUR +50 mln EUR)  
 lista rezerwowa i możliwość nadkontraktacji – zakłada się, że każdy dobry projekt spełniający kryteria dostępu 

zostanie objęty wsparciem 
 od 1.01.18 Wnioskodawcy i Beneficjenci mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych na stronie 

internetowej BAZA KONURENCYJNOŚCI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
– (dotychczas obowiązek mieli tylko Beneficjenci) 

 zrezygnowano z kryteriów formalnych – wstępna weryfikacja uwzględnia jedynie podstawowe warunki 
formalne – wynik nowelizacji ustawy wdrożeniowej 

 zwiększono liczbę kryteriów oceny merytorycznej do 12 (max 26 pkt) - było 10 kryteriów (max 23pkt).  
Do kryteriów merytorycznych włączono część specyficznych kryteriów formalnych („przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych ze wsparcia” (0-1 pkt) oraz „projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans” (0-1 pkt)) – wynik nowelizacji ustawy wdrożeniowej 

 do 20% zwiększono próg korekty wydatków przez PE (poprzednio przesunięcia do wydatków z deklarowanych 
do niekwalifikowanych przez PE nie mogły przekroczyć 15%) –kryt.nr 5 (dawne kryt.nr4)  

 wprowadzono uproszczenia w dokumentacji konkursowej, w tym przykłady wskaźników wypełniania wniosków 
w Instrukcji wypełniania WoD 

ELEMETY SUKCESU w finansowaniu innowacji technologicznych z udziałem środków dz.3.2.2 PO IR: 
 Wnioskodawca - prawidłowo przygotowuje aplikację – wnioski z promesą kredytową mBanku  

w III konkursie miały najwyższą skuteczność w sektorze bankowym. Teraz też chętnie pomożemy. 
 Bank - wystawia terminowo promesę kredytu technologicznego lub warunkową umowę kredytową. 

Dokument ten musi być wydany na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej przez bank 
współpracujący z BGK. mBank jest na tej liście.  

 Wnioskodawca - zarejestrował aplikację w Generatorze Wniosków, w wybranej tylko jednej rundzie 
(terminie) IV konkursu 

Nabór kończy się 24 maja 2018r. Jest jeszcze czas na doprecyzowanie pomysłów i zasad ich 
finansowania. Warto połączyć siły.  

Dla kogo jest wsparcie w ramachdz.3.2.2 PO IR?  
MSP wg metodologii unijnej. (definicja w zał. I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17.06.14 O.J. L187 p.1  
z 26.06.2014). Jeśli nie jesteś pewien czy możesz otrzymać środki z UE zapytaj doradcę w oddziale.  

Kiedy BGK przyjmuje wnioski? 
15.02 - 24.05.2018 do godz.16  
3 rundy: (NOWOŚĆ) 

 15.02-1.03.18 (100 mln PLN) 
 8.03-5.04.18 (200 mln PLN) 
 12.04-24.05.18 (250 mln PLN) 

Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach całego konkursu  

(np. złożenie wniosku w I rundzie wykluczy z możliwość aplikowania o wsparcie w ramach II i III rundy) (NOWOŚĆ) 

Ile jest środków w konkursie? 
550 mln PLN (ZMIANA) 

Zwiększono budżet na finansowanie innowacji technologicznych (było 422 mln EUR, obecnie 472 mln EUR)  
Zakłada się możliwość nadkontraktacji i tworzenie list rezerwowych - każdy dobry projekt spełniający kryteria 
dostępu powinien zostać objęty wsparciem. (ZMIANA) 

  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Na jakie projekty można otrzymać wsparcie? 
na wdrożenie własnej/kupionej nowej technologii, tak aby przy jej pomocy wytworzyć nowe lub 
znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi (nowe dla danej branży i na terytorium RP).  

Nowa technologia (NT) może mieć postać: 
 prawa własności przemysłowej (patentu, zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego) 
 wyników prac rozwojowych  
 wyników badań przemysłowych 
 nieopatentowanej wiedzy technicznej 
Opis NT musi zawierać porównanie cech, paramentów lub właściwości  do innych znanych rozwiązań w branży. 
NT nie może być wdrożona w środku trwałym planowanym do zakupu w ramach inwestycji technologicznej.  

NT nie jest kopią/powieleniem innej istniejącej już technologii. 

Na jaką pomoc można liczyć? 
max do 6 mln PLN  
 20-70% kosztów inwestycji  wg mapy pomocy regionalnej (BGK uzależnia pomoc od miejsca lokalizacji 

inwestycji) Dla inwestycji realizowanych na terenie m.st. Warszawa przez MIKRO-/MAŁE oraz ŚREDNIE firmy 
od 1.01.2018r intensywność wsparcia wynosi max 30% dla MIKRO-/MAŁYCH i max 20%a dla ŚEDNICH  

(do 31.12.17 było odpowiednio 35-25%). 
 50% kosztów usług doradczych - pomoc horyzontalna na usługi doradcze tzn studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 

techniczne  

Pomoc wypłacana jest w formie premii technologicznej na spłatę części kapitałowej kredytu na inwestycje.  

Jakie korzyści wynikają ze wsparcia unijnego z dz.3.2.2 PO IR? 
 zwrot części nakładów zainwestowanych w nową technologię 
 spłata kredytu technologicznego max do wysokości kwoty dotacji (premii technologicznej) 
 dokapitalizowanie firmy w prosty sposób 

W mBanku innowacje technologiczne w ramach dz.3.2.2. PO IR finansujemy z udziałem Kredytu na 
Finansowanie Inwestycji Technologicznych (KFIT)  
Szczegółowy opis działania w ramach IV konkursu dz.3.2.2 PO IR 

*** 

Firmy MSP mogą otrzymać dofinansowanie:  
 na prace B+R w ramach dz.1.1.1 PO IR (nabory wniosków: 1.03 – 30.05.2018 oraz 16.08 – 14.12.2018) 
 na zlecenie usług badawczych w ramach dz.2.3.1 (nabór wniosków: 10.04- 25.10.2018) 

oraz 2.3.2 PO IR (nabór wniosków: 22.03.-22.11.2018) 
 na infrastrukturę do prowadzenia badań w ramach dz.2.1 PO IR (planowany nabór wniosków:  

II/III kw 2018r) 
 dla nowych inwestycji, w tym m.in. aby: 

 wdrożyć nową technologię i wprowadzić nowy produkt w ramach dz.3.2.2. PO IR (nabór wniosków  
15.02 – 24.05.2018) –patrz fiszka informacyjna  

 wdrożyć wyniki prac B+R i wprowadzić nowy/znacząco ulepszony produkt w ramach dz.3.2.1 PO IR. 
Dotacja max 20 mln PLN. (nabór wniosków 20.03-5.12.2018) 

 realizować nowe inwestycje w sektorze przetwórstwa pierwotnego w ramach dz.4.2 PROW. Zmiana kwoty 
dotacji do max 10 mln PLN (było max 3 mln PLN). (nabór wniosków 30.03-29.04.2018) 

 rozwijać nowe produkty, procesy, technologie i wdrożyć wyniki prac B+R w sektorze przetwórstwa 
produktów rolnych w ramach dz.16.1 PROW. Dotacja dla grup operacyjnych na rzecz innowacji  
max 12 mln PLN. (planowany nabór wniosków III kw 2018r) 

Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie: 
 na prace B+R w ramach dz.1.1.1 PO IR (nabory wniosków: 1.03 – 29.06.2018 oraz 3.09 – 30.11.2018) 
 stworzenie infrastruktury do prowadzenia badań w ramach dz.2.1 PO IR (planowany nabór wniosków: 

II/III kw 2018r)  
 dla nowych inwestycji i prac B+R realizowanych w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji  

dz.16.1 PROW (planowany nabór wniosków III kw 2018r) 

Korzyści jakie dają dotacje:  
 zwrot części nakładów na prace B+R /  wdrożenie innowacji  
 możliwość wykreowania nowych innowacyjnych rozwiązań dot. produktu, procesu produkcji/świadczenia usług 
 możliwość pozyskania wsparcia na wdrożenie innowacji i zwrot części nakładów inwestycyjnych (patrz MSP) 
 spłata części kapitału udzielonego kredytu max do wysokości kwoty dotacji wypłacanej w trybie refundacyjnym  
 dokapitalizowanie firmy bez zmiany właściciela  

Finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych możliwe jest z udziałem kredytu 
inwestycyjnego UE (Kredyt UE) 
Zestawienie naborów wniosków dla wybranych działań PO IR i PROW do końca 2018  

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania, przedstawimy naszą ofertę oraz pomożemy zdefiniować innowacje.  
Zainteresowanych wsparciem, zapraszam do współpracy i podjęcia rozmów z opiekunem/Doradcą mBanku  

Opracowano na podstawie: komunikatu BGK z 21.11.17 przekazanego do banków współpracujących (pismo znak:DPE.064.7014.2017.MN), 

harmonogramu naboru wniosków w ramach PO IR do końca 2018r z 16.11.17 https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-

naborow-wnioskow/ oraz harmonogramu naboru wniosków w ramach PROW z 23.10.17 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-

rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020 oraz ogłoszenia  

o naborze dla dz.4.2 PROW  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji- 
w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako wiążące 

zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie 

informacyjny, przy czym mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/wydarzenia/jaki-kredyt-wybrac-dla-projektow-unijnych.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/wydarzenia/fiszka_dz-3-2-2-po-ir_kredyt-technologiczny_-4-nabor-2018-r.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/wydarzenia/fiszka_dz-3-2-2-po-ir_kredyt-technologiczny_-4-nabor-2018-r.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/wydarzenia/jaki-kredyt-wybrac-dla-projektow-unijnych.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/wydarzenia/harmonogram-naborow-wnioskow.pdf
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html


Jaki kredyt wybrać dla projektów unijnych? 
 

  Kredyt inwestycyjny UE  

(Kredyt UE) 
Kredyt na Finansowanie Inwestycji Technologicznej 

(KFIT) 
Dla kogo?  beneficjenci wsparcia właściwi dla danego działania programu 

operacyjnego posiadające zdolność kredytową - przedsiębiorcy 
(MSP/D) 

 przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające zdolność kredytową 
ubiegające się o wsparcie w ramach dz.3.2.2. PO IR  

Na co?  na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych  na finansowanie innowacji technologicznych w ramach dz.3.2.2 PO IR 

Umowa ramowa 

– elementy 

składowe  

 jedna umowa kredytowa, 3 elementy składowe: 

• część pomostowa - kredyt krótkoterminowy do wysokości kwoty 
dotacji wypłacanych w trybie refundacyjnym  

• część inwestycyjna - kredyt długoterminowy na pozostałe koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane  

• cesja należności - rekomendowana forma zabezpieczenia kredytu 
do wysokości kwot wypłacanych w trybie refundacyjnym (części 
pomostowej) 

 jedna umowa kredytowa, 2 elementy składowe: 

• Kredyt Technologiczny (KT) – na sfinansowanie cz. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji lub refinansowanie zobowiązania kredytowego 
/środków własnych Klienta poniesionych na opłacenie cz. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji technologicznej, wartość kredytu max do 
wysokości premii technologicznej (max 6 mln PLN) – spłacany premią 
technologiczną do 31.12.2023r  

• Kredyt na Finansowanie Udziału Własnego (KFUW) na sfinansowanie 
pozostałych kosztów kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych projektu – długoterminowy, spłacany wg 
harmonogramu ustalonego z Bankiem 

Korzyści  jeden wniosek kredytowy 

 niższe koszty oprocentowania części pomostowej kredytu 

 różne warianty montaży finansowych z udziałem Kredytu UE 
łączące część pomostową i inwestycyjną; 

• zaliczki i Kredyt UE lub 

• tylko do wysokości części pomostowej lub 

• łączące środki z linii EBI - w miarę dostępności linii EBI 
dodatkowa możliwość obniżenia marży odsetkowej 

 wydzielony rachunek dla wpływów z tytułu dofinansowania – 
prawidłowa ewidencja wpływów i rozliczenie projektu 

• odrębny rachunek dla wpływu kwoty refundacji (rachunek dla 
cesji należności) 

• odrębny rachunek dla płatności zaliczkowych 

• odrębny rachunek projektowy dla realizacji płatności z udziałem 
środków własnych i kredytu w ramach projektu 

 wspólne dla obu części zabezpieczenie kredytu planowanej 
inwestycji   

 skrócony czas oceny wniosku o dofinansowanie po stronie 

administracji w przypadku dołączenia określonej dla danego 
programu/działania promesy kredytowej 

 jeden wniosek kredytowy 

 niższe koszty oprocentowania KT- oprocentowanie nie może być wyższe 
niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych 
przez Bank dla podmiotów z sektora MSP 

 różne warianty montaży finansowych z udziałem KFIT, w tym łączące 
środki z linii EBI (w miarę dostępności linii EBI dodatkowa możliwość 
obniżenia marży odsetkowej dla KFUW) 

 wydzielony rachunek dla wpływów z tytułu dofinansowania – 
prawidłowa ewidencja wpływów i rozliczenie projektu 

• odrębny rachunek dla wpływu premii technologicznej 
• odrębny rachunek projektowy dla realizacji płatności z udziałem środków 

własnych i kredytu w ramach projektu 

 wspólne dla obu części zabezpieczenie kredytu planowanej inwestycji   

Opracowanie własne na podstawie oferty mBanku dotyczącej finansowania projektów unijnych: https://www.mbank.pl/msp-korporacje/fundusze-unijne/ 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, przy czym mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji. 


