Bank Gospodarstwa Krajowego
poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
PO IR 2014-2020
Dofinansowanie w formie premii technologicznej
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi: 350 000 000 zł w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000 zł
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: brak
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: równowartość 50 mln euro
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu: nie ustalono
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w okresie od 01.06.2020 r. – 30.12.2020 r.
Konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się
w następujących terminach:
a. od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);
b. od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);
c. od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
d. od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
e. od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
f. od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
g. od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7).
Cel programu
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do
wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie
wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacji technologicznych.
Beneficjenci
W ramach poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni
przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru1.
Rodzaje przedsięwzięć
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących
wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności
przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub
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nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco
ulepszonych, produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe),
niezbędne do wdrożenia danej technologii
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie w formie premii technologicznej stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na
usługi doradcze oraz pomoc związana z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości
niematerialnych i prawnych , udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzania KE nr 651/2014
Województwo
lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie
kujawsko – pomorskie, lubuskie,
łódzkie, małopolskie, opolskie,
pomorskie, świętokrzyskie,
zachodniopomorskie, mazowieckie
(podregiony: ciechanowsko-płocki,
ostrołęcko-siedlecki, radomski,
warszawski wschodni)
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie
mazowieckie (podregion:
warszawski zachodni
do 31.12.2017 r.
mazowieckie (m. st.
od 01.01.2018 r.
Warszawa)

Małe i mikro
przedsiębiorstwa

Średnie
przedsiębiorstwa

70 %

60 %

55 %

45 %

45 %

35 %

40 %

30 %

35 %
30 %

25 %
20 %

- Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty
techniczne (dotyczące art. 10 ust. 6 ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Intensywność wsparcia nie może
przekroczyć 50% wartości tych wydatków.
- Wydatki na koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości
niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną (dotyczące art. 10 ust. 6a
ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP w rozumieniu art. 28 rozporządzenia
Komisji nr 651/2014. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.
WYDATKI KWALIFIKOWANE
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania
wieczystego, pod warunkiem że:
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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;
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, know-how 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;
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7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
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.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 6, nie może przekroczyć
10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 - 7.
UWAGA:
1. W ramach konkursu dany wnioskodawca może przygotować i złożyć w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Każdy wniosek powinien dotyczyć
pojedynczej inwestycji technologicznej. Nie jest możliwe dzielenie jednej inwestycji technologicznej
na odrębne wnioski o dofinansowanie.
2. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub
w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę kwalifikowalności kosztów w ramach
POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.
4. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest
posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej
w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego
zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej
załącznik do wniosku o dofinansowanie.
5. Wnioskodawca może wszystkie wydatki kwalifikowane sfinansować z kredytu technologicznego lub
częściowo z kredytu technologicznego i częściowo ze środków własnych
W przypadku finansowania w części ze środków własnych należy pamiętać, że:
- udział własny w takim przypadku musi wynieść min. 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych i
pochodzić ze źródeł innych niż kredyt technologiczny (np. środki własne przedsiębiorcy),
- udział własny nie może być finansowany ze źródeł stanowiących pomoc publiczną; ewentualne
kredyty lub pożyczki przeznaczone na sfinansowanie udziału własnego muszą być udzielone na
zasadach rynkowych.
KRYTERIA – OCENA PUNKTOWA
1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu
z wymogami dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)
2. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub
4,5 pkt)
3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (produktu, procesu, usługi) (punktacja
od 0 do 12 pkt) w tym:
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Planowany do wytwarzania/uruchomienia produkt/proces/usługa może być określony jako produkt
przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. posiadający potencjał korzystnie wpływający na
dalszy jej rozwój):
a) na poziomie światowym – 6 pkt
b) na poziomie RP – 3 pkt
c) nie stanowi przełomu na poziomie krajowym i na poziomie światowym (jest np. jedynie nowością
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy) - 0 pkt
4. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia (punktacja 0 lub 1 pkt)
5. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków
kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane
funkcjonalnie a wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązujących dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)
6. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (punktacja
0 lub 1 pkt)
7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)
8. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art.
8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)
9. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
(punktacja 0 lub 1 pkt)
10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt
jest właściwie przygotowany do realizacji (punktacja 0 lub 1 pkt)
11. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub
dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie
wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt)
12. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 0,5 pkt)
Maksymalna możliwa punktacja – 28 punktów
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
1. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna: kopia Umowy spółki cywilnej w brzmieniu
aktualnym. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji: kopia umowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo kopia statutu spółki akcyjnej. Treść umowy/statutu
musi być aktualna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.
2. Kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej Umowy kredytu technologicznego
z banku kredytującego, poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
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3. Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego.
4. Biznesplan projektu. Zalecenia w zakresie szczegółowej zawartości biznes planu zostały
zamieszczone w pkt IV Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.
5. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska – wybrane zagadnienia.
6. Oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego.
7. Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości
(dotyczy projektów, w których uwzględniono budowę/rozbudowę lub zakup nieruchomości
zabudowanej lub niezabudowanej (np. hali produkcyjnej)).
8. Właściwe Zezwolenie/Zezwolenia dotyczące działalności w specjalnej strefie ekonomicznej,
o których mowa w części V Wniosku o dofinansowanie (Deklaracja Wnioskodawcy) – w przypadku
prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Z A P R A S Z A M Y DO W S P Ó Ł P R A CY
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