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Sieć PIFE

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, 

kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 18, lokal 19,tel. 514 924 

088 pulawy@feu.lubelskie.pl 

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 Tel. k. 514 923 981 

zamosc@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, 

chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  Tel.: 83 343 58 44, 

bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 



Kredyt na Innowacje Technologiczne

Dla kogo

Wsparcie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
wdrażających nowe technologie, prowadzące działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Mogą się o nie ubiegać firmy, które wprowadzą na rynek nowe lub
znacząco ulepszone produkty lub usługi (w skali przedsiębiorstwa),
tzn. zastosowana technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o
charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w
rozwiązaniach alternatywnych lub stanowi rozwinięcie znanych
technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk
znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności.
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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.

Udokumentownie praw - faktura, umowa licencyjna; własne - zgłoszeniem
patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firmy.
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Na co

✓Wnioskodawca przy opisywaniu technologii powinien przedstawić cechy,
parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać jej porównania w
stosunku do innych znanych rozwiązań.

✓ Oceniany jest poziom innowacyjności technologii z punktu widzenia danej
branży.

✓ Jako nowe uznawane są produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco
swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych
przez firmę;

✓ znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach
materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie
tych produktów.

✓ Poziom nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) należy rozpatrywać
w odniesieniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w
przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
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Na co

Wdrożenie technologii, 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.

Ocena dokonywana jest w zakresie weryfikacji 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.
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Na co

Przykład 1 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym
kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii
półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest
zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
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Wysokość dofinansowania:

BGK może zrefundować

• do 70 proc. (mikro, małe) lub do 60 % - (średnie) kosztów
kwalifikowalnych – decyduje wielkość przedsiębiorcy i miejsce realizacji
inwestycji – zgodnie z mapą pomocy publicznej

• W formie premii technologicznej (dotacji) przeznaczonej na spłatę
kredytu technologicznego w banku komercyjnym.

• brak wymogu posiadania wkładu własnego do projektu (100% projektu
może być finansowane kredytem technologicznym)

• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: równowartość
50 mln euro.

• Brak wymogu wartości minimalnej projektu
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Wysokość dofinansowania:

• W przypadku wydatków na wykonane przez doradców zewnętrznych
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne 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 stanowią pomoc na usługi doradcze
i intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych
wydatków. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej
kategorii wynosi 500 000 zł.
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Koszty kwalifikowalne:

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;
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Koszty kwalifikowalne:
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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Koszty kwalifikowalne:

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy
budynków, budowli lub ich części; kwalifikowalne są również wydatki na zakup
usług i materiałów budowlanych w celu przebudowy i adaptacji (budynków,
budowli lub ich części) do celów inwestycji technologicznej.

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;
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Koszty kwalifikowalne:

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;

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.

a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu (wynikające z procedur Urzędu
Patentowego RP);

b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie
dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku;

c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej
do zgłoszenia wynalazku oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej
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Koszty kwalifikowalne:

Należy pamiętać, że kwalifikowalne w ramach projektu są jedynie te wydatki,
które służą do realizacji inwestycji technologicznej i są ze sobą powiązane
funkcjonalnie. Oznacza to, że do dofinansowania możliwe są te wydatki, które
w sposób oczywisty są niezbędne do wdrożenia danej technologii
i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych
produktów, procesów lub usług oraz te wydatki, których poniesienie co prawda
nie wynika ściśle ze specyfiki technologii lub nie jest ściśle związane z procesem
uruchomienia wytwarzania rezultatów, ale które są niezbędne do zapewnienia
warunków dla prowadzenia efektywnej produkcji w warunkach rzeczywistych.
Należeć do nich mogą na przykład wydatki związane z zakupem systemów
optymalizujących procesy produkcyjne dla prowadzenia produkcji seryjnej w
sposób efektywny; związane z zakupem środków trwałych wykorzystywanych w
prowadzeniu nowej produkcji, a wpływających np. na ograniczanie
zanieczyszczenia środowiska (np. panele fotowoltaiczne do zasilania linii
produkcyjnych); budową powierzchni magazynowych związanych bezpośrednio
z nową produkcją, itp.

Nie jest możliwe kwalifikowanie wydatków ponoszonych na opłaty administracyjne
związane np. z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji środowiskowej.
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

➢ Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku
kredytującego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie
internetowej IOK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/banki-wspolpracujace/

Banki współpracujące:

Alior Bank SA

Bank BGŻ BNP Paribas SA

Citi Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Millennium SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Polska Kasa Opieki SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

Banki współpracujące:

Santander Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska SA

Idea Bank SA

ING - Bank Śląski SA

Krakowski Bank Spółdzielczy

mBank SA

PKO Bank Polski SA

SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

➢ Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu
technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.
W przypadku, gdy jedynym warunkiem w warunkowej umowie kredytu
technologicznego jest złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK, inwestycja
może być finansowania środkami tego kredytu po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest tożsame
z przyznaniem dofinansowania, a koszty ponoszone w związku z inwestycją
technologiczną przed zawarciem umowy o dofinansowanie, w tym koszty
przygotowania inwestycji, koszty kredytu, inne nakłady ponoszone na realizację
inwestycji obciążają wnioskodawcę.
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

Proces aplikowania o premię technologiczną:

➢ 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). Bank
kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego
albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez
przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

➢ Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla PO IR, BGK
przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z
bankiem komercyjnym umowę kredytową.

➢ BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

➢ BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie
realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji
projektu.
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Proces aplikowania o premię technologiczną:

➢Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji
elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o
dofinansowanie, udostępnionego na stronie internetowej BGK –
zakładka Generator wniosków,
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

➢w terminie: od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., z
zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 7 rund.

➢ Projekt może zostać rozpoczęty i wydatki mogą być kwalifikowane po
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie a termin końcowy realizacji
projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR (tj. 31 grudnia 2023 r.).
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Realizacja pomocy

✓Premia może zostać wypłacona jednorazowo, po zrealizowaniu całego
projektu (wniosek o płatność końcową) lub w kilku częściach (wnioski o
płatność pośrednią i końcową). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią
można złożyć po zrealizowaniu nie mniej niż 25 % wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu. Należy przy tym pamiętać, że wysokość
premii nie może być wyższa niż kwota uruchomionego kredytu
technologicznego pozostałego aktualnie do spłaty.

✓premia technologiczna służy jedynie spłacie kredytu zaciągniętego na
realizację projektu, dotyczącego wdrożenia nowej technologii. Tym
samym nie jest możliwe finansowanie projektu z zaliczki.
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Kontakt do IOK:
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
Link do dokumentacji konkursowej: 
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

mailto:fkt@bgk.pl
http://www.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
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STEP

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny 
Pomysł

http://www.poir.gov.pl/step



Z czego składa się STEP?

Ścieżka I – Wstępna Preselekcja Pomysłu na Projekt -przeznaczona jest dla 
pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby 
poddać pomysł preselekcji i uzyskać informację o mocnych i słabych stronach 
pomysłu w kontekście kryteriów dla działania PO IR, do którego pomysł został 
zakwalifikowany;

Ścieżka II - Usługa Innovation Coach - przeznaczona jest dla przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia 
w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac.
Działania marketingowe i wspierające skierowane do przedsiębiorców.



Cele instrumentu

→ Mobilizacja przedsiębiorców w ubieganiu się o środki PO IR;

→ Ułatwienie w aplikowaniu o środki na etapie przygotowania 
projektu → wnioskodawca otrzymuje wsparcie merytoryczne 
przy koncepcji projektu oraz  informację zwrotną pozwalającą 
uporządkować kluczowe elementy projektu;

→ Poprawa jakości składanych projektów do PO IR.

Odbiorcy STEP

→ Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I ze
szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali nigdy ze wsparcia
PO IR i PO IG;



Pomysł na projekt

• Pomysłodawca (przedsiębiorca) wypełnia formularz i za pośrednictwem strony www.step.gov.pl przekazuje do 
właściwego ze względu na miejsce realizacji Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Analiza w PIFE

• Analiza pomysłu pod kątem wpisywania się w zakres wsparcia PO IR dostępnego w ramach instrumentów 
dotacyjnych  

• Gdy pomysł zostaje zakwalifikowany jako wpisujący się w PO IR beneficjent zostaje poinformowany o możliwości 
jego analizy przez ekspertów z doświadczeniem w ocenie projektów B+R+I. Taki pomysł zostaje skierowany do IZ 
PO IR.

Analiza 
merytoryczna 

eksperta

• Analiza mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów właściwych do tego działania/poddziałania PO 
IR, do którego został zakwalifikowany pomysł. 

•Usługa realizowana przez eksperta z bazy ekspertów dedykowanych projektowi. Proces analizy opiera się na 
informacjach z formularza złożonego przez pomysłodawcę oraz na podstawie bezpośredniego kontaktu 
pomysłodawcy z ekspertem (spotkanie, rozmowa telefoniczna, Skype, e-mail).

•Przedsiębiorca dostaje opinię z rekomendacją do którego działania POIR może składać wniosek.

I ścieżka Wstępna Selekcja Pomysłu na Projekt



Wypełnieni
zgłoszenia

• Zarejestruj przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, skontaktujemy się, aby ustalić Twój poziom zaawansowania w 
pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac B+R+I. Tym razem im mniejszym doświadczeniem w tym zakresie 
dysponujesz tym lepiej!

Przydzielenie 
eksperta

• Przydzielimy Ci eksperta z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Analiza 
potencjału

• :Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności 
B+R+I, uwzgledniającą czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu 

Przygotowanie 
pomysłu

•Opracowanie pomysłu na projekt i ewentualny udział w I ścieżce STEP.

II ścieżka Innovation Coach

http://www.innovationcoach.pl/
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https://rpo.lubelskie.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę!

Bartosz Kwasowiec


