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• Działanie 4.3 – Kredyt technologiczny
• Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym

• Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki.

Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Kredyt technologiczny – kredyt udzielany na

warunkach rynkowych przez banki współpracujące z
BGK na realizację inwestycji technologicznej i częściowo
spłacany ze środków FKT (działanie 4.3 POIG 20072013)

Udział kredytu – do 75% kosztów kwalifikowanych
Nabór wniosków ma charakter ciągły.

Beneficjenci – wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MŚP

USTALANIE KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA
•

Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników (etaty),
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR
(dot. przedsiębiorstwa samodzielnego)

•

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników (etaty),
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
(dotyczy przedsiębiorstwa samodzielnego)

•

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników (etaty),
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 mln EUR (dotyczy przedsiębiorstwa samodzielnego)

przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane
dane dotyczące zatrudnienia i wskaźników finansowych należy
zsumować!

Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY – c.d.

INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA –

polega na wdrożeniu własnej lub zakupie nowej
technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na
jej podstawie produkcji nowych lub znacząco
ulepszonych towarów lub usług.

NOWA TECHNOLOGIA – umożliwia

wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług i nie jest
stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

PREMIA TECHNOLOGICZNA
Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków działania 4.3 przez BGK
na spłatę części kapitału kredytu technologicznego w wysokości
wynikającej z limitów pomocy publicznej, ale nie wyższej niż 4
miliony PLN.
BGK wypłaca premię do banku kredytującego jednorazowo lub w
ratach.
Limity pomocy publicznej określają jaka część kredytu
technologicznego zostanie spłacona premią technologiczną.

Jej wielkość zależy od:
1. Województwa w którym zlokalizowana jest inwestycja
2. Wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe lub średnie)

PREMIA TECHNOLOGICZNA – c.d.

OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII – wystawiana na
wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę
naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub
stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu
ogólnopolskim.

Limity pomocy publicznej
Przedsiębiorstwa
Województwa

Mikro/małe

Średnie

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Opolskie

Podkarpackie
Podlaskie

Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Śląskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Działanie 4.4 POIG – nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym
WNIOSKODAWCY: MŚP I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
WARTOŚĆ PROJEKTU:

minimum
8 milionów PLN
maksymalnie 160 milionów PLN
WIELKOŚĆ WSPARCIA: minimum
2,4 miliona PLN
maksymalnie 42 miliony PLN.
ROZWIĄZANIA STOSOWANE NA ŚWIECIE NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 LATA
ALBO TAKIE KTÓRYCH STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIENIA NA ŚWIECIE
W DANEJ BRANŻY NIE PRZEKRACZA 15 %.
NA CO – projekty inwestycyjne polegające na zastosowaniu w
przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do
powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych
produktów: innowacje produktowe.

POIG DZIAŁANIE 4.4 – cd.
INNOWACJA PRODUKTOWA – wprowadzenie przez przedsiębiorstwo na
rynek:
- nowego produktu (wyrobu lub usługi): którego cechy technologiczne lub
przeznaczenie, różnią się znacząco od produktów uprzednio wytwarzanych
i dostępnych na rynku lub:
- znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio produktów (wyrobów lub
usług) w odniesieniu do ich cech lub przeznaczenia. Ulepszenie może
dotyczyć cech technicznych, materiałów, komponentów, wbudowanego
oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych.
PROJEKT DOTYCZY INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ związanej z:
- utworzeniem nowego zakładu,
- rozbudową istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego
istniejącego zakładu.

POIG DZIAŁANIE 4.4 – wysokość dofinansowania
Mikro-/mali
przedsiębiorcy

Średni
przedsiębiorcy

Inni
przedsiębiorcy
(i transportowi)

Miasto stołeczne Warszawa

50 %

40 %

30 %

Dolnośląskie, Mazowieckie,
Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie

60 %

50 %

40 %

70 %

60 %

50 %

Lokalizacja
przedsiębiorstwa

Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie,
Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie,
Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie,
Świętokrzyskie, WarmińskoMazurskie.

POIG DZIAŁANIE 4.5 – Wsparcie inwestycji o
dużym znaczeniu dla gospodarki

CEL - realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych
o dużej wartości i generujących znaczną ilość miejsc
pracy.

BENEFICJENCI – przedsiębiorcy zarejestrowani w
Polsce, bez względu na wielkość.

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ WSPARCIA – 30 %
kosztów kwalifikowanych.

POIG DZIAŁANIE 4.5: Wsparcie inwestycji o
dużym znaczeniu dla gospodarki - c.d.
Pod działanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym
Inwestycje o charakterze innowacyjnym, obejmujące zakup lub
wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na
świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub wartość sprzedaży na
świecie wyrobów i usług wytworzonych w oparciu o tę technologię
nie przekracza 15% wartości sprzedaży w danej branży oraz
spełniające łącznie poniższe warunki:

• wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 milionów PLN,
• liczba nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją
inwestycji jest nie mniejsza niż 150.

RECYCLING: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: instytucja
zarządzająca.
- Ministerstwo Środowiska: instytucja pośrednicząca I
stopnia

Wnioski przyjmują instytucje pośredniczące II stopnia:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (dla projektów powyżej 25 milionów euro netto),
• wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (dla projektów poniżej 25 milionów euro netto),

POIiŚ: Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko
•

Priorytet: 4 - przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa
do wymogów ochrony środowiska

•

Działanie: 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
innych niż komunalne

•

Celem Działania jest zwiększenie udziału odpadów innych niż
komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu
unieszkodliwianiu.

•

W ramach działania można uzyskać wsparcie na budowę,
rozbudowę lub unowocześnienie instalacji, która będzie służyć do
odzysku, czyli do recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów
poużytkowych lub niebezpiecznych.

POIiŚ: Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko – c.d.
BENEFICJENT - małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

FORMA WSPARCIA – dotacja do 30% wydatków kwalifikowanych
projektu.
W przypadku wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw minimalna
wartość projektu wynosi 8 milionów PLN.
Dla dużych przedsiębiorstw - projekty bez ograniczeń kwotowych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 milionów PLN.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE – c.d.
• Realizacja projektów w zakresie bezpośrednich
inwestycji w przedsiębiorstwach.
• Realizacja projektów w zakresie innowacyjnych
inwestycji w przedsiębiorstwach.
• Realizacja projektów w zakresie gospodarki odpadami
nie komunalnymi oraz recyclingu.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
RPO - to programy stworzone odrębnie dla każdego województwa. W całości
współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każde województwo posiada odrębny Regionalny Program Operacyjny.
Każde województwo ma swoją specyfikę, wiec w ramach poszczególnych RPO
występują różnice.
Może się okazać, że niektóre inwestycje można zrealizować z dotacji z RPO
w jednym województwie, a w innym nie.

Z każdego RPO finansuje się dotacje na rozwój infrastruktury - są to
przedsięwzięcia nie wykraczające poza zakres 1 województwa.
Jeżeli chcemy sfinansować przedsięwzięcie o zasięgu większym niż 1
województwo lub są to inwestycje bardzo duże (np. 20 mln) to korzystamy
z programów krajowych (POIiŚ, POIG)

Przydatne strony internetowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.bgk.pl
www.mg.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.poiś.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

• strony 16 województw z zakresu Regionalnych
Programów Operacyjnych.
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