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Zmiany w kredycie technologicznym zwiększą możliwości wsparcia innowacyjnych inwestycji dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw
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Rząd RP przyjął 23 listopada projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej.
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Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowy akt prawny, którego celem jest przede wszystkim
zwiększenie wykorzystania tzw. kredytu technologicznego - specjalnego instrumentu finansowania
zakupu i wdrożenia nowoczesnych technologii.
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Nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom korzystanie z tego źródła finansowania. Przede wszystkim
zostanie zmieniony warunek wypłaty dofinansowania, polegający na uzyskaniu sukcesu rynkowego.
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Marcin

Przedsiębiorcy będą spłacać kredyt technologiczny niezależnie od wielkości sprzedaży towarów lub
usług powstałych w wyniku inwestycji.
33,49 zł

- To bardzo istotna zmiana zwiększająca tempo wypłaty znacznych środków przewidzianych na ten
instrument finansowania w latach 2007 – 2013 – podkreśla Rafał Cieślak, wspólnik zarządzający w
Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zwiększenie procentowego udziału premii technologicznej
w całej inwestycji. W wyniku tej noweli – przedsiębiorca będzie mógł uzyskać premię do
maksymalnej wysokości 70 procent. Jest to zwiększenie poziomu dofinansowania o średnio 20
procent. Zostanie także skorygowany katalog wydatków kwalifikowanych oraz nastąpi ograniczenie
obowiązków sprawozdawczych.
materia ły prasowe
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Żadna cz ęść jak i ca łość utwor ów zawartych w dzienniku nie mo że by ć powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos ób (w tym tak że elektroniczny lub mechaniczny lub inny
albo na wszelkich polach eksploatacji) w łą cznie z kopiowaniem, szeroko poj ętą digitalizacj ą, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym tak że zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek u życie lub wykorzystanie utwor ów w ca łoś ci lub w cz ęś ci bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub
autor ów z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro źbą kary i mo że by ć ś cigane prawnie.
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