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projekty:

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających
na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz
uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka
trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji
technologicznej.
Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez
przedsiębiorców, realizujących tę inwestycję, wydatki na:

Wydatki
podlegające
sfinansowaniu:

1. zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków
trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
2. najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych innych niż grunty, budynki
lub budowle, jeżeli umowa najmu, dzierżawy lub leasingu przewiduje
obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z
upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu,
3. najem, dzierżawę lub leasing gruntów, budynków lub budowli, jeżeli najem,
dzierżawa lub leasing będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia
zakończenia inwestycji technologicznej,
4. rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń
stanowiących środki trwałe,
5. instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe,
6. zakup lub leasing, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia z
upływem okresu leasingu, wartości niematerialnych i prawnych w
rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24
października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w
odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, które:
a) są aktywami w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
przedsiębiorcy, będą przez niego wykorzystywane oraz
pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została
zrealizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem
technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia
zakończenia inwestycji technologicznej,
b) zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości
rynkowej,
c) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości.
Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki

ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne,
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej
technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Środki trwałe, o których mowa w pkt 1-5, muszą być powiązane ze sobą
funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie
kredytu technologicznego.
Maksymalne
wsparcie:

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć kwoty 4 mln PLN.

Minimalny wkład
własny:

Min. 25% wartości wydatków kwalifikowanych.

Kryteria merytoryczne
Kryteria dostępu:

Kryteria:

•

posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na
warunkach komercyjnych,

•

udokumentowany wkład własny, min. 25% kosztów kwalifikowalnych, (nie może być
finansowany ze środków publicznych).

•

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od
zakończenia projektu,

•

wnioskodawca
przedsiębiorcy,

•

przed dniem przyznania promesy premii technologicznej wnioskodawca nie zaciągnął
związanych z projektem zobowiązań rodzących skutki finansowe i dotyczących
rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit rozporządzenia KE nr 1628/2006 z dn. 24
października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. U. UE z 2006r. Nr L 302).

posiada

status

mikroprzedsiębiorcy,

małego

lub

średniego

Kryteria przyznania premii technologicznej
•

uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego
z banku kredytującego,

•

zgodność przedmiotu inwestycji z ustawą z dn. 30 maja 2008r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz.730),

•

uzyskanie opinii wystawionej przez uprawniony podmiot, że technologia, która będzie
wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem
technologicznym jest nową technologią, której okres stosowania na świecie nie jest
dłuższy niż 5 lat,

•

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art.
16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kryteria wypłacenia premii technologicznej
•

wypłacenie kredytu,

•

zakończenie inwestycji technologicznej,

•

poniesienie wydatków na realizację inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia
w formie premii technologicznej, potwierdzonych fakturami lub innymi dokumentami o
równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów ich zapłaty,

•

przedstawienie opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawniony
podmiot, stwierdzającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji
towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, będących,
wynikiem tej inwestycji na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy
dokumentacji procesu wdrażania,

•

sprzedaż której wielkość przedsiębiorca deklaruje w oświadczeniu stanowiącym
załącznik do wniosku o wypłatę premii technologicznej, będącej wynikiem inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

