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Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nową technologię, 

którzy wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi

 Przedsiębiorca korzysta z kredytu technologicznego udzielonego przez jeden z 20 banków 

komercyjnych 

 Wkład własny przedsiębiorcy – min. 25%

 BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych – decyduje wielkość 

przedsiębiorcy i miejsce realizacji inwestycji

Do 6 mln zł w formie premii technologicznej (dotacji) przeznaczonej

na spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym

422 mln euro (pierwotny) + 50 mln euro

Alokacja w obecnym naborze wniosków wynosi 350 mln zł



 zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania 

nowych lub znacząco 

towarów, procesów lub usług albo

 wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania 

nowych lub znacząco 

towarów, procesów lub usług

1 Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

- wyniki prac rozwojowych, 

- nieopatentowana wiedza techniczna, 

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych 

towarów, 

procesów lub usług.
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• Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK

• Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu 

technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. 

• Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu 

technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od 

posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

• Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie możliwe 

w okresie naboru.

• W terminie 2 dni roboczych 

od dnia złożenia wniosku o 

dofinansowanie w 

Generatorze należy 

przekazać do BGK 

oświadczenie wygenerowane 

z LSI. 



• Weryfikacja warunków formalnych,

• Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,

• Przyznanie promesy premii technologicznej

• Wnioskodawca zawiera umowę kredytu 

technologicznego z bankiem komercyjnym,

• Wnioskodawca zawiera umowę o dofinansowanie 

z BGK

• Wypłata premii technologicznej 

możliwa w postaci płatności 

pośrednich oraz płatności 

końcowej.
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https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-

technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-

kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/


