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innowacje 

technologiczne 

Podstawowe 

informacje

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających 

nowe technologie 

Mogą się o nie ubiegać firmy, które wprowadzą na rynek nowe lub 

znacząco ulepszone produkty lub usługi (w skali przedsiębiorstwa) 

Dla kogo: 

Warunki: 

 Przedsiębiorca musi korzystać z kredytu technologicznego udzielonego 

przez jeden z 18 banków komercyjnych

 Bank komercyjny musi potwierdzić zdolność kredytową przedsiębiorcy

 Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany przez BGK – bank 

komercyjny może udzielić kredytu technologicznego nawet na 100% 

wydatków kwalifikowanych pod warunkiem posiadania zdolności 

kredytowej 

Wysokość dofinansowania: 

BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych 

– decyduje wielkość przedsiębiorcy i miejsce realizacji inwestycji

Budżet programu:

3 miliardy zł – dotychczas wypłacono ponad 1,3 mld zł
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Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nowe technologie

INWESTYCJA
Mapa pomocy regionalnej 
– do 70% 

DORADZTWO
Dofinansowanie 50%

Wysokość dofinansowania

Dotacja - do 70% kosztów 
kwalifikowalnych w formie 
premii technologicznej (dotacji) 
przeznaczonej na spłatę kredytu 
technologicznego w banku 
komercyjnym

 Nieruchomości, materiały i roboty budowlane
 Środki trwałe, ich transport, montaż i 

uruchomienie
 Wartości niematerialne i prawne

Koszty kwalifikowalne

 Ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne

Technologia w postaci gotowej do wdrożenia –
brak komponentu B+R w trakcie realizacji 
projektu

PATENT
Dofinansowanie 50%  Uzyskanie, walidacja i ochrona patentów
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 zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług albo

 wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług

 Uwaga: Inwestycja dotycząca jedynie zakupu środków trwałych bez
wdrożenia innowacyjnej technologii przez przedsiębiorcę nie uzyska
dofinansowania.

Inwestycja technologiczna polega na:

Formy nowej technologii 

 prawo własności przemysłowej, 

 wyniki prac rozwojowych, 

 wyniki badań aplikacyjnych,

 nieopatentowana wiedza techniczna, 
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Krok po kroku
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Najbliższy nabór 

wniosków o 

dofinansowanie 

Publikacja dokumentacji konkursowej
18 maja 2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2020 r.

Zakończenie naboru wniosków
30 grudnia 2020 r.

Alokacja na konkurs nr 7 – 350 mln zł 
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Kontakt

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 


