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Jak pozyskać kredyt technologiczny?
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31.08.2011, 10:43

Niezbędnik firmowy

Kredyt technologiczny stanowi jedn ą z ostatnich możliwości pozyskania dofinansowania dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W październiku Bank Gospodarstwa Krajowego planuje

Kalkulatory
Zarobki w firmach

ponowne uruchomienie konkursu w tym roku. Poprzednio wystarczy ły 2 dni do przekroczenia
dost ępnej puli, a więc firmy i banki kredytujące powinny być przygotowane na z łożenie wniosku
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w pierwszym dniu otwarcia konkursu.
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Warto wi ęc przeanalizować kryteria merytoryczne, które pozwalają na otrzymanie dofinansowania, aby
przygotowana dokumentacja aplikacyjna stanowiła wystarczającą podstaw ę do pozytywnego rozpatrzenie
wniosku. Poniżej przedstawiamy poszczególne kryteria wraz z praktycznymi wskazówkami. Do tzw. kryteriów
merytorycznych dost ępu należą:
1.

Posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach
komercyjnych – poświadczeniem jest posiadana promesa kredytowa wydana przez bank komercyjny;

2.

Udokumentowany wkład własny, minimum 25% wydatków kwalifikowanych – na etapie aplikowania
wystarczająca jest deklaracja wnioskodawcy, ze posiada się własne zasoby. To kryterium jest tak że
szczegółowo analizowane przez bank komercyjny;

3.

Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia
projektu – oznacza to, że projekt nie zostanie poddany tzw. znacz ącej modyfikacji;

4.

Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

5.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa
Krajowego.
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W katalogu kryteriów merytorycznych decyduj ących o przyznaniu premii technologicznej wyróżniamy:
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1.

Uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku
kredytującego. Każdy wnioskodawca przed rozpoczęciem procedury powinien wstępnie zbadać swoją
zdolność kredytow ą, a następnie na etapie kompletowania dokumentów zadba ć o to, aby promesa
kredytu wystawiona przez bank komercyjny została załączona do wniosku aplikacyjnego.

2.

Zgodność projektu z celami i zakresem działania 4.3 PO IG oraz ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Oznacza to, że konkretny projekt powinien
wpisywać się w cel i założenia działania 4.3 POIG, a więc przede wszystkim realizować inwestycję
polegającą na wdrożeniu nowych technologii. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy, który planuje
inwestycję polegającą na: zakupie nowej technologii lub wdrożeniu własnej technologii oraz
uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacz ąco ulepszonych towarów lub usług. Nowa
technologia jest rozumiana, jako technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi
badawczo-rozwojowej), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej która umo żliwia wytwarzanie
nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej
niż 5 lat. Bardzo istotne, aby przedsiębiorcy nie rozumieli wdrożenia technologii jako zakupu
nowoczesnego urz ądzenia – jest to jeden z najcz ęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców.

3.

Dodatkowo jak w każdym projekcie unijnym należy pamiętać o prawidłowym okre śleniu kosztów
kwalifikowalnych, oraz zastosowaniu cen rynkowych i wymogu konkurencyjno ści (potwierdzenie
wysłania co najmniej 3 zapytań ofertowych). Do kosztów kwalifikowanych nale żą między innymi zakup
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, robót i materiałów budowlanych.

4.

Innowacyjność projektu będzie weryfikowana przede wszystkim poprzez informacje zawarte w opinii o
innowacyjności oraz biznesplanie i wniosku aplikacyjnym. Konieczna jest więc prawidłowa współpraca z
jednostk ą naukową i otrzymanie wiarygodnej opinii, zawierającej potwierdzenie dysponowania
technologią niestosowaną na świecie dłużej niż 5 lat. Opinia taka jest weryfikowana m.in. pod kątem:
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l

nazwy i opisu technologii planowanej do wdrożenia,

l

wskazania, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczorozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej,

l

charakterystyki technologii oraz wskazania właściwości świadczących o mo żliwości jej wdrożenia do
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,

l

stwierdzenia, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podaje
okres, od jakiego technologia ta jest stosowana, wskazując podstawy/ źródła danych, na podstawie
których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie),

l

wskazania źródła nowej technologii (własna, nabywana),

l

opisu sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej
kredytem technologicznym,

l

wykazu i uzasadnienia zastosowania środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdro żenia technologii do wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,
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l

stwierdzenia, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podaje
okres, od jakiego technologia ta jest stosowana, wskazując podstawy/ źródła danych, na podstawie
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wykazu i uzasadnienia zastosowania środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdro żenia technologii do wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,

l

opisu towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycjitechnologicznej finansowanej
kredytem technologicznym.
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Ponadto realizowany projekt powinien mieć co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE. Ocenie
podlega charakterystyka polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i zrównoważonego
rozwoju. W ramach tego kryterium ocenie podlega to, czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki
horyzontalne UE. Ocena jest dokonywana głównie z punktu widzenia wykluczenia negatywnego wpływu.
Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Państwa członkowskie i Komisja podejmują
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze wzgl ędu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych
etapach wdra żania funduszy, a w szczególności – w dost ępie do nich. Zgodnie z art. 17 Rozporz ądzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 wsparcie z funduszy strukturalnych nie mo że być udzielone na projekty prowadzące do
degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny by ć
neutralne dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.
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