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PODDZIAŁANIE 3.2.2: KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 

 

Uwaga! W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego 

wprowadził  istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne. 

  

 Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują:  

• zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  - teraz możesz uzyskać więcej niż                 

6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca 

realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji; 

• możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do 

firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;  

• rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.  

o   koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;  

o   roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);  

o   zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 

nieopatentowanej wiedzy technicznej;  

o   studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji 

technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;  

o   koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli; 

• zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność 

kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na 

finansowanie do 100% wartości projektu. 

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.  

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. 

Na co 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu 

zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na 

jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz 

zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.  

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub 

wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy 

technicznej.  
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Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona 

nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.  

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w 

wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, 

zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której 

technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja 

towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.  

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji 

polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku 

technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie 

gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania 

wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża 

nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na 

etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, 

wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej. 

Wydatki kwalifikowane 

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania 

wieczystego, pod warunkiem że:  

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości 

określonej na dzień nabycia, 

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość 

zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, 

lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń, 

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany 

ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej; 

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych 

innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność w sektorze transportu; 

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych 

środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że: 

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień 

nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych, 

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i 

datę ich zakupu, 

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany 

ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; 
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4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich 

części 

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez 

niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia; 

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, 

poniesionych 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; 

7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, 

niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może 

przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych 

8, Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i 

prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania 

wniosku Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków 

kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł. 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach 1 i 6, nie może przekroczyć 

10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach od 1 do 7. 

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu 

wniosku o dofinansowanie do BGK. 

W jakiej wysokości 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Mapa intensywności pomocy wg województw 
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Proces aplikowania o premię technologiczną 

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego 

– koniecznym załącznikiem do wniosku kredytowego musi być biznes plan, który będzie 

załączony do wniosku o dofinansowanie.  

2. Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu 

technologicznego, 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. 

 


