
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. 


