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Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Opis działania: 

W ramach działania przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie (w postaci tzw. premii 

technologicznej) spłaty części kapitału kredytu, zaciągniętego na realizację inwestycji 

Typy realizowanych projektów: 

Wsparcie otrzymać mogą firmy z sektora MŚP planujące realizację inwestycji polegających na: 

• zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 

ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 

usług 

• wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco 

ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 

usług 

Nowa technologia to technologia w postaci: 

• prawa własności przemysłowej lub 

• wyników prac rozwojowych lub 

• nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. 

Termin planowanego naboru: od lipca do września 2016 r.; budżet: 500,0 mln PLN 
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Poziom wsparcia: nie więcej niż 6 mln PLN i: 

• Dla części inwestycyjnej projektu- zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 

– Na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego: 

• 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych przedsiębiorstw 

– Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: 

ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego: 

• 35% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 45% dla średnich i 55% dla małych przedsiębiorstw 

– Na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego: 

• 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 35%  dla średnich i 45% dla  małych  przedsiębiorstw 

– Na obszarach należących do podregionu warszawskiego zachodniego: 

• 20% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 30% dla średnich i 40% dla małych przedsiębiorstw 

– Na terenie miasta stołecznego Warszawa w okresie od 1 lipca 2014 to 31 grudnia 2017: 

• 15% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 25% dla średnich i 35% dla małych przedsiębiorstw 

– Na terenie miasta stołecznego Warszawa w okresie od 1 stycznia 2018 to 31 grudnia 2020: 

• 10% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 20%  dla średnich i 30% dla  małych  przedsiębiorstw 

• Dla części doradczej projektu- do 50% wydatków na doradztwo 

Wymagany wkład własny: co najmniej 25% 
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Wydatki kwalifikowane: 

1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (koszty w ramach tej pozycji wraz z kosztami pozycji nr 7 wskazanej 

niżej kwalifikują się do wysokości 10% ogółu wydatków kwalifikowanych) 

2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia środków trwałych innych niż wskazane powyżej                                  

(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. raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do 

wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji 

technologicznej, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu 

zakończenia realizacji projektu 

6. raty spłat wartości początkowej środków trwałych (innych niż grunty, budynki i budowle) lub wartości niematerialnych                 

i prawnych z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem 

leasingu zwrotnego 

7. 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 (koszty w ramach tej pozycji wraz   

z kosztami pozycji nr 1 wskazanej wyżej kwalifikują się do wysokości 10% ogółu wydatków kwalifikowanych) 

8. koszty doradztwa zewnętrznego: studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej 

technologii 
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Kryteria merytoryczne wyboru: 

1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami 

dla poddziałania (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1 pkt) – badane jest m.in., czy: 

– wdrażana technologia kwalifikuje się do wsparcia, t.j. czy ma postać: 

• prawa własności przemysłowej lub 

• wyników prac rozwojowych lub  

• wyników badań przemysłowych lub  

• nieopatentowanej wiedzy technicznej 

- przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej , tj. inwestycji polegającej na: 

• zakupie nowej technologii i jej wdrożeniu, lub 

• wdrożeniu własnej nowej technologii. 

2. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (0, 2 lub 4 pkt): 

- technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach 

alternatywnych -  4 pkt 

- technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk 

znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności – 2 pkt 

- żadna z powyższych – 0 pkt 
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Kryteria merytoryczne wyboru: 

3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od 0 do 8 pkt): 

– Planowany do wytwarzania 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 – 1 pkt 

– Planowany do wytwarzania towar/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. 

posiadający potencjał wpływający na dalszy jej rozwój; zawierający nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w 

rozwiązaniach alternatywnych) – 2 pkt 

– Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii – od 0 

do 5 pkt 

4. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są 

niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1 pkt) 

5. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1 pkt) 

6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 

1 pkt) 

7. 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): 

- przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – 2 pkt 

- technologia dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, 

zgodnie z klasyfikacją Eurostat – 1 pkt 

4. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0 lub 1 pkt) 
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