
Kredyt na innowacje technologiczne

Pół miliarda dotacji dla innowacyjnych MSP 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczy pół miliarda złotych dotacji na 
realizację innowacyjnych projektów w drugiej edycji konkursu dla firm ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. 
W czerwcu BGK ogłosił terminy drugiego naboru wniosków – przedsiębiorcy mogą 
je składać od 28 lipca do 30 września br. Jest to ostatni w tym roku nabór wniosków 
o dofinansowanie. Przed złożeniem wniosku do BGK każda f irma musi uzyskać 
promesę kredytową, która potwierdza zdolność kredytową wnioskodawcy do realizacji 
planowanej inwestycji. Zakończenie oceny wniosków jest planowane na styczeń 2017 r.

Kredyt na innowacje technologiczne jest oferowany firmom spełniającym kryteria 
mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem KE  
nr 651/2014), posiadającym zdolność kredytową i siedzibę na terytorium Polski. Udzielany 
jest na inwestycję technologiczną, czyli projekt polegający na zakupie i wdrożeniu nowej 
technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie 
produkcji nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, 
procesów lub usług. Przedmiotem wdrożenia musi być technologia w postaci prawa 
własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych 
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Warto dodać, że kwota kredytu na innowacje 
technologiczne może sięgać aż 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

Dotacja z BGK ma formę premii technologicznej i jest przeznaczona na spłatę części 
kredytu na innowacje technologiczne. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi  
6 mln zł i może być udzielona do wysokości 70% wydatków kwalifikowanych 
dla mikro- i małych oraz 60% dla średnich firm, stosownie do mapy pomocy 
regionalnej. 

Kredyt na innowacje technologiczne niesie ze sobą również wiele innych korzyści: 
•  możliwość uzyskania części dofinansowania już po zrealizowaniu 25% planowanych 

wydatków kwalifikowanych projektu, 
•  swoboda aplikowania – Klient sam, bez udziału banku kredytującego, składa w BGK 

wniosek o dofinansowanie,
•  ocena merytoryczna projektu z udziałem ekspertów zewnętrznych,
•  premiowanie projektów o najwyższym poziomie innowacyjności – system 

rankingowania projektów,
•  wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa,
•  możliwość oferowania nowych lub udoskonalonych towarów, procesów czy usług,
• pozytywny wpływ inwestycji na rozwój regionu, w którym zostanie ona zrealizowana.
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Aktualności Banku Millennium – sierpień 2016 r.

Kalendarium prawne
od 16 lipca 2016 r.  

do 15 sierpnia 2016 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	16	lipca	2016	r.	

 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych. Ustawa określa warunki 
i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Wprowadza def inicję 
elektrowni wiatrowej i ustala, że 
instalacje tego typu będą mogły być 
lokalizowane wyłącznie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Ustawa dotyczy 
elektrowni wiatrowych o mocy większej 
niż 40 kW. Zgodnie z przepisami ustawy 
elektrownię wiatrową będzie można 
postawić w odległości nie mniejszej niż 
10-krotność jej wysokości od zabudowań 
mieszkalnych i mieszanych, w skład 
których wchodzi funkcja mieszkaniowa, 
oraz obszarów szczególnie cennych 
z przyrodniczego punktu widzenia (np. 
parków narodowych czy krajobrazowych 
i rezerwatów).

•	15	sierpnia	2016	r.	

 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 
materiałów wybuchowych. Ustawa 
wprowadza do polskiego porządku 
prawnego przepisy ograniczające dostęp 
do wybranych substancji chemicznych 
wysokiego ryzyka, które mogą być użyte 
do nielegalnego wytwarzania materiałów 
wybuchowych i wykorzystywania ich do 
ataków terrorystycznych. Ustawa określa 
zasady funkcjonowania ogólnopolskiego 
systemu zgłaszania podejrzanych 



Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowane ze środków 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Całkowita wartość środków na lata 
2014–20 przeznaczona na dofinansowanie projektów wdrażania nowych technologii wynosi 
422 mln euro.

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej jest już za nami. 
Dofinansowanie otrzyma aż 196 firm na łączną kwotę 753 mln zł – stanowi to 41% 
całej puli dotacji przeznaczonej na lata 2014–20. Warto podkreślić, że wszystkie 
promesy wydane przez Bank Millennium w pierwszym naborze uzyskały w 100% 
pozytywną ocenę formalną w BGK. Możemy również z satysfakcją stwierdzić, iż nasi 
Klienci złożyli projekty, które zostały wysoko ocenione i dzięki temu osiągnęli znaczącą 
skuteczność w ubieganiu się o uczestnictwo w programie. 

Zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat promesy kredytowej oraz skorzystania z możliwości, 
jakie oferuje kredyt na innowacje technologiczne. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej www.bankmillennium.pl, sekcja 
„Przedsiębiorstwa”, gdzie znaleźć można więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Bank Millennium.

Prognozy makroekonomiczne

Po referendum w Wielkiej Brytanii 
Obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali 
w referendum, że kraj ten opuści Unię 
Europejską. Za Brexitem zagłosowało 
ponad 17 milionów wyborców, a wyniki 
mówią o przewadze 51,9% do 48,1%. 
Frekwencja wyniosła 72,2%. Za wyjściem 
z UE głosowali przede wszystkim obywatele 
w wieku powyżej 50 lat. Młodzi Brytyjczycy 
zdecydowanie popierali pozostanie Wielkiej 
Brytanii w Unii Europejskiej.

Jakie będą kolejne kroki? 
Z prawnego punktu widzenia referendum 
nie jest wiążące i parlament mógłby 
zagłosować za pozostaniem w UE, jednak 
sprzeciw wobec woli narodu wyrażonej 
w referendum w tak istotnej sprawie wydaje 
się mało prawdopodobny. Nowa premier 
Theresa May zapowiedziała, że obecnie jej 
rząd potrzebuje czasu, by przygotować się 
do negocjacji. W myśl artykułu 50 Traktatu 
Lizbońskiego warunki wyjścia z UE mają 
być przyjęte większością głosów przez 
pozostałych członków wspólnoty w ciągu 
dwóch lat z możliwością przedłużenia 
tylko przy jednomyślnej zgodzie wszystkich 
państw. W tym okresie Wielka Brytania 
pozostaje pełnoprawnym członkiem UE. 
Chcąc po Brexicie zachować dostęp do 
wspólnego rynku europejskiego, Wielka 
Brytania będzie musiała wynegocjować z UE 
nową umowę handlową.

Skutki gospodarcze Brexitu dla Polski 
Bezpośredni wpływ Brexitu na polską 
gospodarkę będzie niewielki. IMF szacuje 
go na mniej niż 0,2% PKB. Znacznie 

istotniejszy jest wpływ wzrostu niepewności 
na ograniczenie inwestycji (w tym 
finansowanych z UE). Naszym zdaniem 
małe są szanse na przyciągnięcie do Polski 
inwestycji wycofujących się z UK. Najbardziej 
naturalnym kierunkiem dla nich jest Irlandia. 
Potencjalne skutki ograniczeń w handlu 
zagranicznym z UK nie powinny natomiast 
spowodować istotnego załamania polskiego 
eksportu – przez najbliższe dwa lata 
Wielka Brytania pozostanie członkiem UE. 
Będzie to czas, który polscy eksporterzy 
wykorzystają na dostosowanie się do 
nowych uwarunkowań. Doświadczenie 
z sankcjami rosyjskimi pokazuje, że polscy 
eksporterzy potrafią skutecznie znaleźć 
nowe rynki zbytu. Dodatkowym czynnikiem 
łagodzącym negatywne skutki gospodarcze 
będzie też słabszy złoty. Wielka Brytania 
jest trzecim partnerem handlowym Polski 
z udziałem na poziomie około 7%, dlatego 
nie spodziewamy się załamania polskiego 
eksportu. Długoterminowe skutki będą 
zależały od przebiegu procesu wyjścia 
i kształ tu nowej umowy współpracy 
pomiędzy UK i UE. 

Brexit a notowania funta brytyjskiego
Wynik brytyjskiego referendum znacząco 
wpłynął na korektę naszych prognoz kursu 
GBP/PLN na koniec 2016 roku. Obecnie 
oczekujemy, że funt brytyjski na koniec tego 
roku kosztować będzie 5,05 PLN wobec 
pierwotnie prognozowanego poziomu  
5,60 PLN. Źródłem rewizji jest fakt, iż skutki 
Brexitu będą miały jednoznacznie negatywny 
wpływ na brytyjską gospodarkę. Jest ona 

mocno zależna od wspólnego europejskiego 
rynku, na który kieruje 47% swojego 
eksportu, podczas gdy do Wielkiej Brytanii 
płynie 7% eksportu UE. W negatywnym 
scenariuszu w 2017 roku możliwa jest 
nawet krótkotrwała recesja. Dodatkowo 
przedłużająca się niepewność może pogłębić 
niechęć zagranicznego kapitału do lokowania 
się w UK, a utrudnienia w dostępie do 
wspólnego rynku przyczynią się zapewne 
do ograniczenia roli Londynu jako centrum 
finansowego i do przenoszenia inwestycji do 
krajów z pełnym dostępem do wspólnego 
rynku. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
stanowią 57% PKB Wielkiej Brytanii, z czego 
około połowa pochodzi z UE. Najbardziej 
dotkniętymi sektorami gospodarki będą usługi 
finansowe oraz przemysł o wysokiej wartości 
dodanej. Osłabienie funta brytyjskiego 
spowoduje wzrost inflacji i spadek siły 
nabywczej dochodów gospodarstw 
domowych, co dodatkowo może pogorszyć 
perspektywy konsumpcji prywatnej. 

W naszej ocenie skutki polityczne są 
znacznie poważniejsze niż bezpośrednie 
skutki gospodarcze. Brexit osłabi zarówno 
UK, jak i UE. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, iż Wielka Brytania utraciła – w ocenie 
agencji Standard and Poor’s – najwyższy 
możliwy rating, tj. poziom AAA, właśnie 
w reakcji na decyzję o wyjściu UK ze struktur 
Unii Europejskiej.

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 
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transakcji lub prób dokonania takich 
transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych 
ilości substancji wymienionych 
w załączniku do tej ustawy. Zgodnie 
z warunkami ustawy próby dokonania 
podejrzanej transakcji przez podmioty 
gospodarcze będą odnotowywane 
w systemie zgłaszania. W systemie 
tym będą również gromadzone dane 
niezbędne do ustalenia tożsamości osoby 
fizycznej działającej w imieniu podmiotu 
gospodarczego. 

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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