Agencja EUROPOMOC s. c.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
DZIAŁANIE : 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
PODDZIAŁANIE : 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
Kto może składać wnioski ?
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac
badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje
technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach
komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy
udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty
części kredytu technologicznego. Udział „premii technologicznej” w odniesieniu do
wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie
pomocy regionalnej.
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa
użytkowania wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia
używanych środków trwałych,
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków,
budowli lub ich części,
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub
ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy,
koncepcje i projekty techniczne.
Maks. wartość dofinansowania – 6 000 000 zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie w następujących terminach:
1) od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
2) od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
3) od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).
Źródło informacji: https://www.poir.gov.pl/

Agencja EUROPOMOC s.c. Krzysztof Krzykowski, Ewa Krzykowska , tel. kom. 501 222 210 lub 501 090 390
www.agencjaeuropomoc.pl

biuro@agencjaeuropomoc.pl

biuro2@agencjaeuropomoc.pl

