
 

 

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 
 
Celem konkursu jest sfinansowanie inwestycji polegających na wdrożeniu innowacyjnej technologii – 
opierającej się na wynikach prac B+R (własnych, zleconych lub zakupionych). Wdrożenie technologii 
prowadzi do wytworzenia nowych lub udoskonalonych produktów lub usług. 
 
Terminy: 
 
Planowany termin naboru: IV kwartał 2022  
 
Kto może się ubiegać o dofinansowanie: 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski 
 
Na co można otrzymać dofinansowanie: 
• Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej* 
*możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu 

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

*możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu 

• Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (maszyny, 
urządzenia i linie technologiczne) 

• Zakup używanych środków trwałych 
• Wartości niematerialne i prawne. 
 
Finansowanie: 
 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. 
 
Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa 
 
Dodatkowe informacje:  
 
• Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części 

kredytu technologicznego. 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. Promesa kredytowa 
może zostać udzielona w wysokości min. wartości dotacji, maksymalnie 100% wartości inwestycji 

• Raport z prowadzonych badań (własnych lub zleconych) np. testy produktu pokazujące ulepszone 
parametry, projekt koncepcyjny technologii. Mogą one mieć postać: 
- prawa własności przemysłowej lub 
- wyników prac rozwojowych lub 
- wyników badań przemysłowych lub 
- nieopatentowanej wiedzy technicznej, 
które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług 



 

 

• Minimum dwie oferty na maszyny (z uwzględnieniem najważniejszych parametrów urządzeń, 
przewidzianych do zakupu) 

• Kosztorys inwestorski i projekt hali – szkic sytuacyjny (rozmieszczenie pomieszczeń i maszyn, 
urządzeń) oraz uproszczony kosztorys robót budowlanych. 

 
Kontakt: 
 
Dr inż. Adam Szatkowski, MBA 
Prezes Fundacji NANONET 
adam.szatkowski@nanonet.pl 
+48 883 777 709 


