
Kredyty

Nawet 6 mln zł na realizację innowacyjnego 
projektu 
W styczniu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił trzeci nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. 
Przedsiębiorcy mogą uzyskać z BGK aż 6 mln zł bezzwrotnej dotacji w formie premii 
technologicznej na realizację innowacyjnego projektu. Wnioski można składać w BGK od  
20 lutego do 29 marca. Tym razem na dofinansowanie przeznaczonych jest 400 mln zł. Firmy, 
których projekty poprzednio nie otrzymały dofinansowania lub które nie zdążyły w 2016 r.  
złożyć wniosku, mogą aplikować w nowym naborze. Jednym z aspektów mogącym mieć 
wpływ na sukces jest odpowiednio wczesne wystąpienie do banku o wydanie promesy, 
bowiem przygotowanie wniosku łącznie z promesą może zająć nawet 2 miesiące.

W 2016 r. zainteresowanie dofinansowaniem było bardzo duże – wnioski złożyło 
947 firm. Pierwszy nabór został rozstrzygnięty w czerwcu 2016 r., a drugi w styczniu 
2017 r. W pierwszym do BGK wpłynęły 494 wnioski na łączną kwotę 1,7 mld zł, co 
pięciokrotnie przekraczało dostępną pulę. Dofinansowanie otrzyma 196 firm dzięki 
zwiększeniu środków z 303 mln zł do 753 mln zł. 

Premia technologiczna to bezzwrotna dotacja przeznaczona na spłatę części kredytu na 
innowacje technologiczne udzielonego przez bank. Jej wartość może wynieść aż 6 mln zł.  
W zależności od regionu premia ta może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych 
dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla średnich firm. O środki mogą 
ubiegać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski, spełniające 
kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 
651/2014) oraz posiadające zdolność kredytową. Wsparcie finansowe może zostać 
przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych mających na celu:
•	  zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług,

•	 	wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas 
wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług.

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania premii technologicznej jest uzyskanie 
promesy kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową f irmy do realizacji 
inwestycji. Dokument ten jest najważniejszym załącznikiem wniosku składanego do 
BGK i musi być wystawiony przed dniem jego złożenia. Przedsiębiorcy podkreślają, iż 
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WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	18	stycznia	2017	r.	

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 
21 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dotyczących 
ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Rozporządzenie określa wymagania 
d la  spr zę tów e lek t r yc znych 
i elektronicznych, których prawidłowe 
działanie jest uzależnione od dopływu 
prądu elektrycznego lub od obecności 
pola elektromagnetycznego oraz 
mogącym służyć do wytwarzania, 
pr zesy ł ania i pomiaru prądu 
lub pola elek tromagnetycznego 
i zaprojektowanym do użytkowania 
pr z y  nap ięc iu  e lek t r yc znym 
nieprzekraczającym 1000 V dla prądu 
przemiennego oraz 1500 V dla prądu 
stałego.

•	19	stycznia	2017	r.	

 ROZPORZĄDZENIE PREZESA 
RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 
2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie regulaminu postępowania 
przy rozpoznawaniu odwołań

oraz

•	24	stycznia	2017	r.	

 ROZPORZĄDZENIE PREZESA 
R ADY MINISTRÓW z dnia  
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Aktualności Banku Millennium – luty 2017 r.



promesa Banku Millennium to nie tylko niezbędny element wniosku – doceniają oni 
także rzetelną weryfikację zdolności kredytowej, wykonalności projektu i montażu 
f inansowego dokonywaną przez ekspertów banku. Jej pozytywny wynik zwiększa 
prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się sukcesem, co jest niezwykle ważne 
przy tego typu przedsięwzięciach, zawsze obarczonych dodatkowym ryzykiem. 

Bank Millennium współpracuje z firmami doradczymi, które zapewniają merytoryczne 
wsparcie i pomoc przy przygotowaniu wniosku. Firmy te mają wieloletnie 
doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i zajmują czołowe miejsca w rankingach 
skuteczności pod względem liczby projektów zakwalif ikowanych do dofinansowania 
oraz wysokości pozyskanych dotacji. Zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat promesy kredytowej oraz skorzystania 
z możliwości, jakie oferuje kredyt na innowacje technologiczne. 

Prognozy makroekonomiczne

Jaki będzie 2017 rok?
Miniony rok w polsk iej gospodarce 
upłynął pod znakiem rozczarowujących 
wyników inwestycji w środki trwałe. 
S i l n i k ,  k tó r y  napędz a ł  w z ros t 
gospodarczy w ostatnich dwóch latach, 
włączył wsteczny bieg, doprowadzając 
do g wa ł townego w yhamowan ia 
w z ros tu  gospoda r c zego ,  k tó r y 
w całym roku wyniósł, według naszych 
szacunków, 2,6%, tj. najmniej od 2013 r.  
Na k r a jowym r ynku f inansowym 
ub ieg ł y  rok to ok res w ysok ie j 
zmienności złotego i presji na osłabienie 
polskiej waluty zapoczątkowanej już 
w s tyczniu pr zez obniżkę rat ingu 
pr zez agencję S&P. Podwyższone 
r yzyko polityczne w kraju, a tak że 
niesprzyjające otoczenie zewnętrzne, 
w t ym n i e spodz i ewany  w yn i k 
referendum w Wielk ie j B r y tani i , 
a tak że wygrana Donalda Trumpa 
w wyborach prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych negatywnie wpływały 
na wycenę z łotego oraz polsk ich 
obligacji. Oczekiwane podwyżki stóp 
procentowych w USA wywiera ł y 
dodatkową negatywną pres ję na 
aktywa złotowe.

Rok 2017 ma szanse pr z ynieść 
n i e z n a c z n i e  w y ż s z y  w z r o s t 
gospodarczy, choć utrzymuje się szereg 
czynników r yzyka , wewnętr znych 
i zewnętrznych, mogących spowolnić 
poprawę koniunktury. Kry tyczna dla 
przyspieszenia pozostaje odbudowa 
inwes tycj i  w środk i t r wa łe . I ch 
za łamanie w 2016 r. , szczególnie 
w f irmach publicznych oraz w sektorze 

ce n t r a l ny m i  s a mo r z ądow y m , 
związane było m.in. z opóźnieniem 
w wykorzystaniu środków unijnych oraz 
niedostosowaniem ustawodawstwa 
po l s k i e go  do  w y mogów Un i i 
Europejskiej. Dodatkowo niepewność 
z a r ów no  co  do  pe r s pe k t y w 
gospodarki globalnej i krajowej, jak 
i otoczenia prawno-podatkowego oraz 
instytucjonalnego w Polsce zmniejszały 
sk łonność sek tora pr ywatnego do 
inwestycji. 

W tym roku inwestycje mają szansę na 
powrót do wzrostów, a oczekiwania te 
opar te są na założeniu przyspieszenia 
absorpcji środków unijnych. Dane 
do października 2016 r. wskazywały 
na utrzymywanie się zastoju w ich 
wykorzystaniu. Bardziej optymistycznie 
w yg l ąda j ą  s t a t y s t y k i  dot yc z ące 
naboru nowych wniosków or a z 
szacowanego zaangażowania środków 
UE w nowych naborach za listopad 
i grudzień, k tóre sugerują wyraźne 
przyspieszenie. Może to zapowiadać 
odbicie inwestycji, choć uruchomienie 
projek tów inwestycyjnych następuje 
z opóźnieniem w s tosunku do 
momentu podpisania umowy. Dodatnia 
dynamika inwestycji powinna pojawić 
się już w drugim kwar tale, choć już 
w pierwszym kwartale tego roku nastąpi 
zauważalne wyhamowanie ich spadku. 
Wyraźniejsza odbudowa inwestycji 
nastąpi dopiero pod koniec roku. 

W zakresie polityki pieniężnej oczekuję 
stabilizacji stóp procentowych w całym 

roku. RPP nie powinna spieszyć 
się z podwyżkami oprocentowania 
pomimo powrotu inf lacji. Jej wzrost 
w pierwszych miesiącach tego roku 
będzie sz ybsz y n iż wcześnie jsze 
oczekiwania, g łównie ze względu na 
wzrost cen surowców. Od dołka na 
początku 2016 r. cena ropy brent 
wzrosła o 72% w ujęciu dolarowym. 
Dynamicznie wzrosły też ceny węgla, 
meta l i  pr zemys łow ych ,  a t ak że 
żywności. Oznacza to, że czynnik i 
podażowe, a także efekty bazowe będą 
pchały roczny wskaźnik CPI w górę, 
który już w lutym może zbliżyć się do 
poziomu 2% r/r. Perspektywę nasilenia 
inf lacji sugerują też wyniki badań PMI.

Inf lac ja ba zowa również będz ie 
stopniowo przyspieszać, choć w tym 
roku pozos tanie poniżej dolnego 
ograniczenia dopuszczalnych wahań 
inf lacji wokó ł celu. Taka struk tura 
wzrostu inf lacji nie powinna skłaniać 
RPP do szybkich reakcji po stronie 
s tóp procentow ych szc zególn ie , 
że wzrost gospodarczy pozostanie 
umiarkowany w pierwszej po łowie 
tego roku, a inf lacja po gwał townym 
przyspieszeniu w pierwszym kwar tale 
ustabilizuje się w kolejnych miesiącach. 
Podwyżki stóp pod koniec tego roku 
możliwe byłyby w sytuacji szybszego 
niż obecnie zakładam odbicia wzrostu 
gospodarczego.

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium

19	 grudnia	 2016	 r.	 zmieniające	
rozporządzenie w sprawie wysokości 
i sposobu pobierania wpisu od 
odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania. 

Oba wskazane wyżej rozporządzenia 
dotyczą procedur y odwo ł ania 
pr zy zamówieniach publicznych 
i  wprowadza ją szereg zmian 
mających na celu uelastycznienie 
procedury składania odwołania.

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