
Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które dotyczą inwestycji technologicznych, mających 
na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienia 
na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarza-
nych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.

Dla kogo

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl

Instytucja udzielająca
wsparcia

15 października 2019 do 27 lutego 2020 r. Termin naboru

50 mln EUR Minimalna wartość
kosztów kwali�kowanych

350 mln PLNBudżet

75% wartości inwestycji
Maksymalna wartość
kredytu inwestycyjnego

6 mln PLN w formie premii technologicznej przeznaczonej 
na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego 
przez bank komercyjny

Maksymalna kwota 
wsparcia

| Kredyt na innowacje technologiczne

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)

Kredyt na innowacje
technologiczne

Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój



| Kredyt na innowacje technologiczne crido.pl

W ramach limitu 6 mln PLN istnieje możliwość skorzys- 
tania ze wsparcia na realizację usług doradczych na 
wykonanie ekspertyz, koncepcji, studiów lub projektów 
technicznych. 
Intensywność wsparcia dla usług doradczych wynosi 
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych tych usług.

● nabycie nieruchomości  

● roboty i materiały budowlane

● środki trwałe

● wartości niematerialne i prawne

● koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków
 i budowli lub ich części

● studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
 niezbędne do wdrożenia nowej technologii

Dodatkowe wsparcie na realizację 
usług doradczych 

Michał Gwizda
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

T: +48 22 324 59 59
E: michal.gwizda@crido.pl

Magdalena Kosewska-Kwaśny
PARTNER

T: +48 22 324 59 24
E: magdalena.kosewska@crido.pl

Magdalena Zawadzka
PARTNER 

T: +48 22 324 59 28
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

Szymon Żółciński
PARTNER

T: +48 22 324 59 20
E: szymon.zolcinski@crido.pl
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Poziom wsparcia inwestycyjnego
dla średnich przedsiębiorstw

Dla mikro i małych przedsiębiorstw +10 p.p.

Koszty kwali�kowane

Kluczowe kryteria
oceny 

● innowacyjność technologii

● nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu

● wdrożenie nowej technologii w określonej postaci:
 prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych,
 wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej 
 wiedzy technicznej

● końcowy rezultat projektu, cechuje się innowacyjnością
 i zidentyfikowanym potencjałem rynkowym

● 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


