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Kredyt technologiczny – bilans perspektywy PO IG  
2007-2013 
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717 
podpisanych 

umów 

1528 
wniosków o 
dofinansowa

nie 

Najlepiej 
oceniany 

przez firmy 
instrument 

wsparcia  

3,9 mld zł – 
całkowita 
wartość 

inwestycji 

851 
ulepszonych 
produktów 
lub usług  

1169 
nowych 

produktów 
lub usług 

Prawie 2000 
nowych 

miejsc pracy 



Produkcja innowacyjnych 
opatrunków na bazie 

nowego materiału 
biotechnologicznego – 

bionanocelulozy 

Technologia 
spawania stali 

wysokostopowej 
dwufazowej dla 

przemysłu 
wydobywczego ropy i 
gazu z dna morskiego  

Produkcja 
ultranowoczesnych kamer 
termowizyjnych, modułów 

optoelektronicznych i 
detekcyjnych 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – instrument 
wsparcia w perspektywie 2014-2020 

Rola BGK – Instytucja Pośrednicząca 

 III oś priorytetowa PO IR „Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach”, poddziałanie 3.2.2 

Środki: 422 mln euro 

Grupa docelowa: sektor MŚP 

Cel projektu: Zakup lub wdrożenie własnej nowej 
technologii oraz uruchomienie na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w 
stosunku do dotychczas wytwarzanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług. 

 

4 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – instrument 
wsparcia w perspektywie 2014-2020 - MŚP 

Wielkość 
przedsiębiorstwa  

Liczba 
personelu  

Roczny obrót  Roczna suma 
bilansowa  

Mikro < 10 ≤ 2 mln euro Lub ≤ 2 mln euro 

Małe < 50 ≤ 10 mln euro Lub ≤ 10 mln euro 

Średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro 

Określając status MŚP należy obowiązkowo uwzględnić  przedsiębiorstwa 
partnerskie oraz powiązane.  
 
Mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymują, zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej, dofinansowanie o 10% wyższe niż średnie przedsiębiorstwa.  



Premia technologiczna w cyklu życia innowacji 
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Pomysł 
Opracowanie 

technologii 

Proces opracowywania innowacji 

Gotowy 

towar/usługa 

Technologia 

gotowa do 

wdrożenia 

Proces komercjalizacji innowacji 

Wdrożenie 

technologii 

Rozpoczęcie 

produkcji nowych  

lub znacząco 

ulepszonych 

towarów/procesów 

/usług 

Udzielenie kredytu 

technologicznego 

Częściowa spłata 

kredytu 

technologicznego 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
 - model wdrażania 
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BGK – Instytucja Pośrednicząca 
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3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
– nowe rozwiązania 

 
 PANEL EKSPERTÓW 

ZAMIAST OPINII O 
NOWEJ TECHNOLOGII 

 

OPTYMALIZACJA 
SYSTEMU OBIEGU 

DOKUMENTACJI  BGK-
BENEFICJENT 

 

ZMIANA TRYBU 
KONKURSU – ZAMKNIĘTY 

ZAMIAST OTWARTEGO 
RANKING PROJEKTÓW 

ZWIĘKSZENIE MAKSYMALNEJ KWOTY PREMII 
TECHNOLOGICZNEJ Z 4 MLN DO 6 MLN ZŁ  



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– główne definicje i założenia 
 
 

 

Inwestycja technologiczna - inwestycja polegającą na: 

a) zakupie 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 albo 

b) 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 lub wyników prac 
rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, 
która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. 

 

Maksymalna wysokość premii technologicznej – 6 mln zł (zwiększenie z 4 mln zł). 

Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia  

5 sierpnia 2015 r.    



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– główne definicje i założenia 
 
 

 

Art. 3 ust. 4: 
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing 
lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona 
nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji 
technologicznej finansowanej za pomocą kredytu 
technologicznego.  
 
Oznacza to, że zgodnie z ustawą wdrożeniem technologii nie 
jest np. zakup urządzeń powstałych/wyprodukowanych w 
wyniku wdrożenia – tej – technologii. 
 

Na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia  

5 sierpnia 2015 r.    



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– koszty kwalifikowalne 
 
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków 

trwałych. 

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

• Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, 
budowli lub ich części. 

• Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-
how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

• Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa 
użytkowania wieczystego oraz koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, 
budynków i budowli lub ich części, poniesione 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, do wysokości 10 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych. 

• Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, 
ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej 
technologii.  

 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - Mapa 
pomocy regionalnej  
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• W przypadku mikro-, i 
małych przedsiębiorstw 
zwiększamy o 20 % 

• W przypadku średnich 
przedsiębiorstw 
zwiększamy o 10 % 

 



Przykład wyliczenia wysokości premii technologicznej  
 
 

PREMIA TECHNOLOGICZNA 

1 805 000 PLN 

WYDATKI KWALIFIKOWANE 

4 mln 

KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ 

4,2  MLN (koszt netto) 

Inwestycja technologiczna realizowana przez średniego przedsiębiorcę w województwie lubuskim 

Intensywność wsparcia = 45% (mikro i małe przedsiębiorstwo – intensywność wsparcia 55%) 

WYDATKI 

NIEKWALIFIKOWANE 

200 tys. 

KREDYT TECHNOLOGICZNY 

3 mln PLN 

UDZIAŁ WŁASNY BENEFICJENTA 

1 mln PLN 

Zgodne z art. 10 

ust. 5 ustawy 

3,9 mln 

Zgodne z art. 10 

ust. 6 ustawy 

100 tys. 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
– stan wdrażania 

wniosków o dofinansowanie 1364 

wartość projektów 9,9 mld zł 

wnioskowanego dofinansowania 4,6 mld zł 

promes  460 

przyznanego dofinansowania 1,5 mld zł 

umów o dofinansowanie  prawie 300 

projektów zakończonych 50 

projektów rozliczonych  21 



Zasady 
aplikowania 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
– jak uzyskać premię technologiczną? 
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Złożenie 
wniosku o 

kredyt 
technologiczny 

Złożenie 
wniosku o 

dofinansowanie 
w Generatorze 

Przekazanie 
wersji 

papierowej 
oświadczenia 

• Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK 
• Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu 

technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.  
• Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu 

technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od 
posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. 

• Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie 
możliwe w okresie naboru 
 

• W terminie 3 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie w 
Generatorze należy 
przekazać do BGK 
oświadczenie wygenerowane 
z LSI.  
 



Kredyt na innowacje technologiczne  
– jak uzyskać premię technologiczną? 
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Ocena wniosku 
o 

dofinansowanie 

Podpisanie 
umów 

Realizacja i 
rozliczenie 
projektu 

• Weryfikacja warunków formalnych, 
• Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie, 
• Przyznanie promesy premii technologicznej 

• Wnioskodawca zawiera umowę 
kredytu technologicznego z bankiem 
komercyjnym, 

• Wnioskodawca zawiera umowę o 
dofinansowanie z BGK 

• Wypłata premii 
technologicznej 
możliwa w postaci 
płatności pośrednich 
oraz płatności 
końcowej. 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

 Generator Wniosków o dofinansowanie 
https://lsi.bgk.pl/login 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

 Dokumentacja konkursowa 
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-

technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-
technologiczne-po-ir/ 



Kryteria wyboru projektów    1/12 

 Zgodność technologii planowanej do wdrożenia  
w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami 
dla poddziałania – zmiana opisu kryterium 

 

1. Doprecyzowanie opisu w podkryteriach A, B i C; 

2. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu na wniosek Komisji Oceny Projektów w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie  
i zakresie określonym w Regulaminie konkursu  
z wyłączeniem możliwości zmiany technologii wskazanej 
we wniosku; 

3. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 1 
pkt  

 
 



Kryteria wyboru projektów    1/12 

Podkryterium A – weryfikacja, czy technologia ma 
następującą postać (udokumentowaną): 

 

 prawo własności przemysłowej, 

 wyniki prac rozwojowych, 

 wyniki badań przemysłowych, 

 nieopatentowana wiedza techniczna 
 



Kryteria wyboru projektów    1/12 

Podkryterium A – przykład: 

 

 

„Tylko prezes firmy zna technologię, z obawy 
o wyciek danych nie została nigdzie opisana” 

 

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW 

 



Kryteria wyboru projektów    1/12 

Podkryterium B – weryfikacja źródła pochodzenia 
technologii: 

 

 zakup nowej technologii i jej 
wdrożenie, 

wdrożenie własnej nowej 
technologii. 
 



Kryteria wyboru projektów    1/12 

 

Podkryterium C – weryfikacja, czy 
przedmiotem inwestycji jest wdrożenie 
technologii, a nie wyłącznie nabycie 
środków trwałych, w których 
technologia ta została już wdrożona, 
zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, 
wykorzystując funkcjonalności 
nabywanych środków trwałych.  



Kryteria wyboru projektów    1/12 

Podkryterium C - przykład: 

 

„Kupujemy gotową linię technologiczną 
przygotowaną przez koncern X, 
światowego lidera w danej branży”  
 

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW 



Kryteria wyboru projektów    2/12 

 Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w 
ramach projektu – zmiana opisu kryterium 

 
1. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 

projektu na wniosek Komisji Oceny Projektów w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie i 
zakresie określonym w Regulaminie konkursu; 

2. Kryterium fakultatywne - Punktacja bez zmian – 0 lub 2,5 
lub 4,5 pkt 



Kryteria wyboru projektów    2/12 

Maksymalna punktacja: 

 Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o 
charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej 
dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. 

Średnia punktacja: 

 Technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – 
wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk 
znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności. 

Brak punktów: 

 Żadna z powyższych. 

 

 



Kryteria wyboru projektów    3/12 

 Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu 
(towaru, procesu, usługi) – zmiana opisu kryterium 

 
1. Doprecyzowanie opisu w podkryteriach A i C; 

2. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu na wniosek Komisji Oceny Projektów w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie i 
zakresie określonym w Regulaminie konkursu; 

3. Kryterium obligatoryjne (min. 1 pkt w podkryterium A) - 
Punktacja bez zmian – od 0 do 9 pkt 



Kryteria wyboru projektów    3/12 

Podkryterium A - Nowość przedstawionego we 
wniosku o dofinansowanie końcowego rezultatu 
projektu (towaru/procesu/usługi). 

Weryfikacja, czy: 

 Planowany do wytwarzania/uruchomienia w 
wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa 
jest nowy lub znacząco ulepszony w 
odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP i 
jest wynikiem wdrożenia przedstawionej w 
projekcie technologii. 



Kryteria wyboru projektów    3/12 

Podkryterium B - Poziom innowacyjności 
towaru/procesu/usługi. 

Weryfikacja, czy: 

 Planowany do wytwarzania/uruchomienia 
towar/proces/usługa może być określony jako 
produkt przełomowy z punktu widzenia danej 
branży (np. posiadający potencjał korzystnie 
wpływający na dalszy jej rozwój). 

 



Kryteria wyboru projektów    3/12 

Podkryterium C - Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu: 
a) Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane 

zapotrzebowanie rynkowe? 
b) Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już 

istniejących rozwiązań? 
c) Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg 

międzynarodowy (tj. czy przedstawiono realne szanse zaistnienia 
rezultatu projektu na rynku międzynarodowym)? 

d) Czy rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. czy posiada cechy, 
które umożliwiają jego adaptację do nowych celów, nieopisanych w 
projekcie (tj. czy specyfika danego rezultatu projektu nie wymusza 
jego stosowania w ścisłym, ograniczonym zakresie opisanym w 
projekcie)? 

e) Czy przewidywany czas wprowadzenia rezultatu projektu na rynek i 
przewidywany czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu projektu 
na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności 
inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w 
danej branży? 



Kryteria wyboru projektów    4/12 

 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia – nowe 
kryterium 

 
1. Kryterium przeniesiono z etapu oceny formalnej, opis 

dotychczasowy; 

2. Brak możliwości korekty wniosku w zakresie wskazanego 
PKD dot. projektu objętego wnioskiem – jednolite 
podejście w PO IR;  
W przypadku wątpliwości możliwość udzielenia wyjaśnień 
przez Wnioskodawcę; 

3. Kryterium obligatoryjne - Punktacja: 0 lub 1.  



Kryteria wyboru projektów    5/12 

 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 – rozszerzenie kryterium 
 

1. Ocenę prawidłowości wyliczenia wnioskowanej kwoty 
wsparcia przeniesiono z etapu oceny formalnej; 

2. Doprecyzowanie opisu kryterium w części dot. przesunięć 
planowanych wydatków do kosztów niekwalifikowalnych; 

3. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium 
w trybie i zakresie określonym w Regulaminie konkursu; 

4. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 1 pkt 



Kryteria wyboru projektów    6/12 

 Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 
rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 – zmiana opisu 
kryterium 

 

1. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub 
poprawiania projektu na wniosek Komisji Oceny 
Projektów w części dotyczącej spełniania niniejszego 
kryterium w trybie i zakresie określonym  
w Regulaminie konkursu. 

2. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 
1 pkt 



Kryteria wyboru projektów    6/12 

Jakie są rodzaje inwestycji początkowej? 
 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 
zakładu,  

 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,  

 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów 
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,  

 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą 
dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.  
 



Kryteria wyboru projektów    7/12 

 Projekt jest zgodny z zasadą równości szans,  
o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – nowe kryterium 

 

1. Kryterium przeniesiono z etapu oceny formalnej, opis 
dotychczasowy;  

2. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 
kryterium w trybie i zakresie określonym w Regulaminie 
konkursu; 

3. Kryterium obligatoryjne - Punktacja: 0 lub 1. 

 

 

 



Kryteria wyboru projektów    8/12 

 Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 – zmiana opisu kryterium  

 

1. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 
kryterium w trybie i zakresie określonym w Regulaminie 
konkursu; 

2. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 1 
pkt 

 

 

 



Kryteria wyboru projektów    8/12 

Weryfikacja, czy: 
 Powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez 

jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia. 
 Powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być 

przynajmniej częściowo przetworzony. 
 Zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów 

powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona. 
 Ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców 

wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. 
 Powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni 

pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska). 

 Projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, 
rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne 
oddziaływanie na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, 
zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska,  



Kryteria wyboru projektów    9/12 

 Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i 
odzwierciedlają założone cele projektu – zmiana opisu 
kryterium  

 

1. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub 
poprawiania projektu w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium w trybie i zakresie określonym w 
Regulaminie konkursu; 

2. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 
1 pkt   

 

 

 



Kryteria wyboru projektów    9/12 

Wskaźniki – przykład: 
 

„Ograniczenie zużycia prądu w zakładzie 
produkcyjnym” 

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW 
 

„Liczba wprowadzonych stopek mailowych” 

 

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW 



Kryteria wyboru projektów     10/12 

 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a 
projekt jest właściwie przygotowany do realizacji – 
rozszerzenie / zmiana opisu kryterium  

 

1. Część kryterium dot. weryfikacji wnioskodawcy 
(podkryteria A, B, C), weryfikacji projektu (podkryteria D, E) 
przeniesiono z etapu oceny formalnej, opis dotychczasowy; 

3. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 
kryterium w trybie i zakresie określonym w Regulaminie 
konkursu; 

4. Kryterium obligatoryjne - Punktacja bez zmian – 0 lub 1 
pkt 
 
 

 



Kryteria wyboru projektów    11/12 

 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 – zmiana opisu kryterium 

 

1. Wprowadzenie możliwości uzupełniania lub poprawiania 
projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 
kryterium w trybie i zakresie określonym w Regulaminie 
konkursu; 

2. Kryterium fakultatywne - Punktacja bez zmian od 0 do 3 pkt 



Kryteria wyboru projektów –  
         kryteria rozstrzygające   12/12  

 
 Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra 

Kluczowego – bez zmian  

 – kryterium fakultatywne – punktacja bez zmian – 0 lub 
 0,5 pkt 

 

 Kryteria rozstrzygające – bez zmian. 

 

W kolejności rozstrzygają - kryterium 3 (nowość i potencjał 
rezultatu), następnie kryterium 2 (innowacyjność 
technologii), dalej kryterium 11 (KIS/branże projektu) – 
następnie stopa bezrobocia w miejscu realizacji projektu  

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne 

Jakie błędy były najczęściej 
popełniane przez 

Wnioskodawców w ramach 
dotychczasowych konkursów? 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – najczęstsze błędy 

 Promesa kredytu – wystawiona bez badania zdolności 
kredytowej; wartość wydatków, premii technologicznej oraz 
kwoty kredytu technologicznego niezgodna z wartościami 
podanymi we Wniosku o dofinansowanie. 

 Wpływ projektu na polityki horyzontalne (sekcja 17) oraz 
Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu (sekcja 
22) – wszystkie pozytywne aspekty wskazane w sekcji 17 
muszą być monitorowane przez odpowiednie wskaźniki w 
sekcji 22. 



Zasady realizacji projektów 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – podpisanie 
umowy o dofinansowanie – niezbędne dokumenty 

 kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie 
przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na 
jego rzecz (np. pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 

 harmonogram rzeczowo-finansowy projektu - o ile podlega 
aktualizacji na etapie zawierania umowy o dofinansowanie; 

 harmonogram realizacji projektu – o ile podlega aktualizacji 
na etapie zawierania umowy  o dofinansowanie; 

 harmonogram płatności; 
 oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie, pomocy publicznej na realizację 
projektu; 

 zaktualizowane Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP; 
 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – podpisanie 
umowy o dofinansowanie – niezbędne dokumenty 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
dotyczących oceny oddziaływania na środowisko (o ile dotyczy): 
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanej inwestycji 

wraz z pełną dokumentacją, sporządzoną na etapie ubiegania się o jej 
wydanie,  

– zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000. 

 zaświadczenie z banku kredytującego o prowadzeniu rachunku, z 
którego dokonywane będą wszelkie płatności za wykonane usługi, 
dostawy, roboty budowlane oraz inne wydatki w ramach Projektu  

 zaświadczenie z banku kredytującego o prowadzeniu rachunku, na 
który BGK będzie przekazywał premię technologiczną  

 wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska”; 

 formularz zgłoszeniowy SL 2014; 
 Tabela wskaźników projektu; 
 oświadczenie dotyczące delokalizacji. 

 

https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_6_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_6_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_6_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_6_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.pdf


3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – podpisanie 
umowy o dofinansowanie  

W przypadku braku dokumentacji 
wynikającej z formularza „Analiza 
zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska” możliwe jest podpisanie 
warunkowej umowy o dofinansowanie.  

 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR skierowane 

jest tylko do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) 

 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca przekazuje do 

BGK Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wg wzoru) 

 

BGK dokonuje weryfikacji Oświadczenie ze stanem faktycznym. 

Jeżeli z Oświadczenia wynika, że wnioskodawca nie posiada statusu MŚP lub 

na podstawie przedstawionych danych nie jest możliwe jednoznaczne 

określenie statusu przedsiębiorcy BGK może odstąpić od podpisania umowy 

o dofinansowanie  

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
  

Weryfikacja statusu przedsiębiorstwa dokonywana jest w oparciu o Definicję 

MŚP ujętą w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 W oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP wnioskodawca zobowiązany 

jest do wykazania pełnych danych przedsiębiorstwa dotyczących: 

– zatrudnienia,   

– obrotów ze sprzedaży,  

– sumy aktywów bilansu. 

 

Do danych wnioskodawcy należy doliczyć również : 

– 100% danych przedsiębiorstw powiązanych, 

– dane przedsiębiorstw partnerskich – w wartości odpowiadającej stopniu 

istniejących relacji (25%-50%) 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Liczba personelu dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze 

godzin oraz sezonowo i obejmuje: 

 pracowników, 

 osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa 

krajowego, 

 właścicieli – kierowników (do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów 

menadżerskich oraz właścicieli (np. udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w 

jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierają dywidendy z zysku), 

 partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści 

finansowe; (do tej kategorii zaliczamy osoby, które, mając zarejestrowaną działalność 

gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są jednak wykonywane 

na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) 

jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również 

partnerzy spółki partnerskiej). 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które 

nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i między 

którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku 

wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co 

najmniej jednym powiązanym przedsiębiorstwem, co najmniej 25% kapitału 

innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu 

downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie. 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w 

jednym z poniższych związków: 

 przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 

udziałowca/akcjonariusza lub członka, 

 przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, 

 przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na 

podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 

umowie spółki, 

 przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 

przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi 

udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu 

udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Za powiązane uznaje się również przedsiębiorstwa, w przypadku gdy 

powiązanie zachodzi za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób 

fizycznych działających wspólnie, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub 

część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 

pokrewnych.  

 

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek upstream/downstream dla danego 

produktu lub usługi w stosunku do rynku właściwego. 

 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  
– weryfikacja statusu przedsiębiorstwa  
 
 Wysokość premii technologicznej uzależniona jest od miejsca realizacji 

projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa (zgodnie z Mapą pomocy 

regionalnej). 

 

W przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa (np. mały > średni) przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie BGK dokona stosownego 

zmniejszenia wartości przyznanego dofinansowania. 

 



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
– obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy 
 

§ 3. Warunki realizacji projektu 

1. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji Projektu, w zakresie 
określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z: 

1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku 
o dofinansowanie; 

2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w 
szczególności zasadami polityk wspólnotowych, w tym dotyczących 
konkurencji, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz 
zrównoważonego rozwoju i równych szans; 

3) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności 
związanej z realizacją Projektu. 

2. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników 
określonych we wniosku o dofinansowanie. 
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3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
– obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy 

§ 3. Warunki realizacji projektu - c.d. 

 

 Beneficjent nie może, w okresie kwalifikowalności wydatków, o 
którym  mowa w § 6 ust. 1, aż do zakończenia okresu trwałości 
Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosić na inny podmiot 
praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, bez 
zgody Instytucji Pośredniczącej. 

 Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji 
Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie 
upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji, wyjaśnień i 
oświadczeń na temat realizacji Projektu,  
w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych 
kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. 
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3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  
– obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy 

§ 3. Warunki realizacji projektu – c.d. 

 

7. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu 
odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, 
wydatków i przychodów lub stosowania w ramach 
istniejącego informatycznego systemu ewidencji 
księgowej odrębnego kodu księgowego 

umożliwiającego identyfikację wszystkich 
transakcji oraz poszczególnych operacji 
bankowych związanych z Projektem oraz 
zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wypłata 
dofinansowania 

Złożenie wniosku o płatność pośrednią: 
 
 Podpisanie umowy o dofinansowanie i ustanowienie 

zabezpieczeń, 
 Uruchomienie kredytu technologicznego, 
 Zrealizowanie co najmniej 25% wartości inwestycji, 
 Za pośrednictwem systemu SL2014 co najmniej raz  

na 6 miesięcy. 
 
Uwaga: warunkiem wypłaty dofinansowania jest 
posiadanie przez Beneficjenta salda zadłużenia na 
rachunku kredytowym na dzień planowanej wypłaty 
premii. 

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wypłata 
dofinansowania 

 
 Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o 

płatność pośrednią nie może przekroczyć 95% kwoty 
dofinansowania. 

 
 Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność 

końcową nie później niż w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 



3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne 

Jakie błędy były najczęściej popełniane 
przez Wnioskodawców w ramach 

dotychczasowych konkursów? 



 Brak/nieprawidłowe opisy do faktur, 

 Nieprawidłowe kryteria wyboru dostawców, 

 Nieprawidłowa publikacja zapytania ofertowego, 

 Zbyt krótkie terminy składania ofert, 

 Zmiana warunków umowy w stosunku do 
wybranej oferty, 

 Nieterminowa realizacja zamówień, 

 Błędy rachunkowe w formularzu wniosku o 
płatność. 

 



Program Inteligentny Rozwój – informacje, dokumenty 
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Portal Ministerstwa Rozwoju: 

www.mr.gov.pl  

- zakładka Fundusze Europejskie 

 

Portal PO Inteligentny Rozwój 

www.poir.gov.pl 

 

Portal BGK 

www.bgk.pl 

- zakładka Kredyt na innowacje technologiczne 

 

 

http://www.mir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.bgk.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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Bank Gospodarstwa Krajowego  

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  

BGK Linia: +48 22 596 59 00, 801 667 655  

E-mail: fkt@bgk.pl 

www.bgk.pl  


