KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne
Termin naboru wniosków:
20.02.2017 – 29.03.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu:
 zakup nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania
nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług LUB
 wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania
nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
NOWA TECHNOLOGIA – technologia w postaci prawa własności przemysłowej (np. patent
na wynalazek, wzór użytkowy, zgłoszenie patentowe) lub wyników prac rozwojowych
(w postaci np. sprawozdania z badań) lub wyników badań przemysłowych (w postaci
np. sprawozdania z badań) lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia
wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Beneficjenci:
 mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od wielkości
przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji projektu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa
maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
 dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% (województwo śląskie: 45%)
 dla średniego przedsiębiorstwa – 60% (województwo śląskie: 35%)

Maksymalna wartość projektu, kredytu technologicznego i dofinansowania:
Maksymalna wartość projektu – 50 mln euro
Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) – 6 mln zł
Maksymalny poziom kredytu technologicznego – 75% kosztów kwalifikowanych
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu
technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację projektu.
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Koszty kwalifikowane:
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się m.in. wydatki na:
1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania
wieczystego (maksymalnie do 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych).
2. Zakup nowych lub używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w sektorze transportu.
3. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków,
budowli lub ich części.
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej.
5. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty
techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej
– maksymalnie 50% dofinansowania (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz
lokalizację inwestycji).

Pozostałe informacje:
Jako technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (NWT) należy rozumieć taką
wiedzę techniczną, która:
 umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,
 jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego
NWT jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą
publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how),
 jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej
treści i weryfikację m.in. czy informacje w niej zawarte opisują proces technologiczny i czy
umożliwią uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług wg tej technologii; informacje takie muszą być ustalone w dokumencie
albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji
(np. dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, rysunki itp. wraz ze
stosownym opisem ich wykorzystania do osiągniecia założonego celu),
 w przypadku nabywania NWT w ramach projektu, może ona zostać nabyta jako wartość
niematerialna i prawna (stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dn. 30 maja 2008
r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej), zaś potwierdzeniem jej
nabycia musi być umowa kupna/sprzedaży,
 nabywana w ramach projektu technologia w postaci NWT będzie musiała stanowić aktywa
przedsiębiorcy, podlegać amortyzacji i być wykorzystywana wyłącznie do celów inwestycji
technologicznej; musi być ona również nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich
niepowiązanych z nabywcą.
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PRZYKŁAD
Projekt będzie realizowany przez małe przedsiębiorstwo na terenie województwa śląskiego
i dotyczy budowy hali oraz wyposażenia hali w maszyny i urządzenia.
Wartość kosztów kwalifikowalnych (kwota netto) inwestycji wynosi: 10 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi: 4,5 mln zł.
Maksymalna wartość kredytu technologicznego*, udzielonego przez bank komercyjny może
wynieść 7,5 mln zł. Pozostała kwota inwestycji stanowiąca wkład własny przedsiębiorcy nie może
być powiązana z żadną formą pomocy publicznej.
Po zakończeniu realizacji inwestycji Bank Gospodarstwa Krajowego dokona spłaty części kwoty
udzielonego kredytu technologicznego w formie premii technologicznej** w kwocie 4,5 mln zł.
* Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący
udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem
kredytującym a kredytobiorcą. Lista banków współpracujących dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
**Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony
przed wypłaceniem premii technologicznej Beneficjent nie będzie mógł skorzystać z tej formy
dofinansowania.
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