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KREDYT TECHNOLOGICZNY 
11 maja 2010 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: KREDYT TECHNOLOGICZNY. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan PAWEŁ 
ŚWIĘTOSŁAWSKI - Pracownik Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji w Banku 
Gospodarstwa Krajowego – Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach 
POIG (2007 - 2013). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Pan PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI jest specjalistą d.s. programów 
pomocowych Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Jest trenerem i konsultantem w dziedzinie: 1] przygotowywania 
projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, 2+ przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych, 3+ zarządzania projektami (PCM, PRINCE2), 4+ zarządzania programami Unii 
Europejskiej 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Jest moderatorem i konsultantem w dziedzinie opracowywania 
projektów dla samorządów lokalnych: 1+ założenia strategiczne dla projektu Łódzki Regionalny Park 
Naukowo- Technologiczny, 2+ założenia dla projektu Regionalny System Informacyjny – System 

http://www.darr.pl/
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Informacji Geodezyjnej Województwa Łódzkiego, 3+ kilkanaście strategii rozwoju lokalnego (MAPS) 
dla samorządów woj. łódzkiego 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Pan PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI pełnił funkcje kierownika 
projektów i konsultanta w ramach projektów doradczych dla MŚP, w tym m.in. kierownika 
ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji publicznej, realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
*Główny+: MAT99 wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat zadao Zespołu znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia na co może byd 
przeznaczony kredyt technologiczny. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:02: Kredyt technologiczny może byd przeznaczony na wdrożenie w 
firmie nowej technologii i rozpoczęcie w oparciu o nią produkcji nowych lub udoskonalonych 
wyrobów lub świadczenia usług > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*elza+ 10:03: Jakie banki udzielają kredytu technologicznego? 
 
*Zenek+ 10:03: Witam,  chciałbym zapytad czy kredyt technologiczny jest oprocentowany i w jakiej 
wysokości? 
 
[MAT99] 10:04: Kiedy poznamy nowe zasady wypłacania premii technologicznej na rok 2010? Czy 
nadal będzie ona uzależniona od wartości sprzedaży? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:04: Na razie BGK ma podpisane umowy współpracy z 14 bankami 
komercyjnymi. Ich pełna lista znajduje się na www.bgk.pl> 
 
*Pawel+ 10:05: Kto może otrzymad kredyt technologiczny, od jakiej instytucji i jakie są warunki jego 
otrzymania? 
 
[Olga] 10:05: A na czym polega premia technologiczna? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:06: uporządkuję listę pytao oczekujących 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:06: 1+ *Zenek+ 10:03: Witam,  chciałbym zapytad czy kredyt 
technologiczny jest oprocentowany i w jakiej wysokości? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:07: 2+ *MAT99+ 10:04: Kiedy poznamy nowe zasady wypłacania 
premii technologicznej na rok 2010? Czy nadal będzie ona uzależniona od wartości sprzedaży? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:07: 3+ *Pawel+ 10:05: Kto może otrzymad kredyt technologiczny, od 
jakiej instytucji i jakie są warunki jego otrzymania? 
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[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:07: KT jest udzielany przez bank komercyjny na warunkach nie 
gorszych niż inne kredyty inwestycyjne. Wsparcie polega na tym, że BGK spłaca częśd kredytu (40-
70%) środkami z programu POIG w postaci tzw. premii technologicznej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07: 4] [Olga] 10:05: A na czym polega premia technologiczna? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:09: Premia technologiczna to kwota przyznana przedsiębiorcy 
przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów 
pomocy publicznej (w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu) ale nie wyższej niż 4 mln PLN> 
 
[MAT99] 10:10: Na jakie konto zostanie przelana premia technologiczna? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:11: Premia technologiczna jest wypłacana do banku 
kredytującego> 
 
*ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu technologicznego czy może Pan rozwinąd 
co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? Czy dobrze rozumiem, że pomagacie 
Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się 
Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
*danka+ 10:11: jeżeli nie zostanie osiągnięty zakładany poziom sprzedaży czy premia technologiczna 
zostanie wypłacona do wysokości realnej sprzedaży udokumentowanej fakturami? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:12: Uporządkuję listę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:12: 1+ *MAT99+ 10:04: Kiedy poznamy nowe zasady wypłacania 
premii technologicznej na rok 2010? Czy nadal będzie ona uzależniona od wartości sprzedaży? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: 2+ *Pawel+ 10:05: Kto może otrzymad kredyt technologiczny, od 
jakiej instytucji i jakie są warunki jego otrzymania? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: 3+ *ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu 
technologicznego czy może Pan rozwinąd co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? 
Czy dobrze rozumiem, że pomagacie Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki 
niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:13: Premia jest wypłacana w częściach lub jednorazowo w kwocie 
równej osiągniętej sprzedaży netto nowych towarów lub usług produkowanych/świadczonych w 
wyniku wdrożenia nowej technologii> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: 4+ *danka+ 10:11: jeżeli nie zostanie osiągnięty zakładany 
poziom sprzedaży czy premia technologiczna zostanie wypłacona do wysokości realnej sprzedaży 
udokumentowanej fakturami? 
 
[MAT99] 10:13: W jaki sposób działa wkład własny, muszę go przelad na subkonto? Czy może do 
każdego zakupu muszę własne 20 % dodawad ? Czy tez może w ogólnym rozliczeniu? 
 
*Zenek+ 10:14: Chciałbym dopytad z czego wynika to zróżnicowanie w spłacie części kredytu (40-
70%)? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:15: Z uwagi na to, że mamy kilka pytao oczekujących proszę 
chwilowo nie zadawad pytao. 
 
*Główny+: marcons wyszedł o godz. 10:15 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:15: Do czasu wejścia nowelizacji ustawy z 30.05.2008 kredyt 
technologiczny udzielany jest na dotychczasowych zasadach. Kiedy nowelizacja wejdzie w życie - to 
trudno powiedzied. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku> 
 
*CHLOE+ 10:16: Co oznacza stwierdzenie, że technologia, która ma byd wdrożona w ramach inwestycji 
technologicznej, ma postad prawa własności przemysłowej? - czy wystarczy zgłoszenie patentowe? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:17: Kredyt techn. może otrzymad przedsiębiorca spełniający 
kryteria MSP. Szerzej na ten temat np. w Instrukcji wypełniania wniosku - www.bgk.pl> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:20: Firma, która ubiega się o KT składa wniosek kredytowy do 
banku komercyjnego. Jeśli ten oceni, że posiada ona zdolnośd kredytową wydaje promesę udzielenia 
kredytu. Potem przekazuje wniosek o KT wraz z promesą do BGK. Do wniosku dołączone są załączniki, 
w tym biznesplan i opinia o nowej technologii. Po rozpatrzeniu wniosku BGK wydaje promesę 
udzielenia premii technologicznej. Następnie firma podpisuje umowę kredytową z bankiem, a potem 
umowę o dofinansowanie z BGK> 
 
*Główny+: AB wszedł o godz. 10:21 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:24: Przypomnę pytania oczekujące 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:24: 1+ *ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu 
technologicznego czy może Pan rozwinąd co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? 
Czy dobrze rozumiem, że pomagacie Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki 
niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:24: 2+ *danka+ 10:11: jeżeli nie zostanie osiągnięty zakładany 
poziom sprzedaży czy premia technologiczna zostanie wypłacona do wysokości realnej sprzedaży 
udokumentowanej fakturami? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24: 3] [MAT99] 10:13: W jaki sposób działa wkład własny, muszę go 
przelad na subkonto? Czy może do każdego zakupu muszę własne 20 % dodawad ? Czy tez może w 
ogólnym rozliczeniu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:24: 4+ *Zenek+ 10:14: Chciałbym dopytad z czego wynika to 
zróżnicowanie w spłacie części kredytu (40-70%)? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:25: Częśd KT spłacana jest Premią technologiczną. Jej wysokośd 
zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji i może wynieśd 40, 50, 60 lub 70%. Np. KT, który 
zaciągnęło małe przedsiębiorstwo inwestujące w woj. podkarpackim, czy łódzkim może byd spłacony 
w 70 % > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:25: 5+ *CHLOE+ 10:16: Co oznacza stwierdzenie, że technologia, 
która ma byd wdrożona w ramach inwestycji technologicznej, ma postad prawa własności 
przemysłowej? - czy wystarczy zgłoszenie patentowe? 
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[Wigan+ 10:25: Czy firma, która ma siedzibę w Polsce a ma odział w Wielkiej Brytanii może ubiegad się 
o kredyt technologiczny? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:25: KT może stanowid do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji 
technologicznej. Pozostałe 25% muszą stanowid wkład własny> 
 
*danka+ 10:26: jeżeli kredyt jest przeznaczony na uruchomienie działalności w zupełnie nowym 
obszarze to w jaki sposób określa się wskaźniki rezultatu? wartością wyjściową jest 0? 
 
*AB+ 10:26: Gdzie znajduja sie szczegółowe informacje na temat tego kredytu>? 
 
*Główny+: yabu wszedł o godz. 10:26 
 
*Główny+: andrzej.mirek@wp.pl wszedł o godz. 10:27 
 
*Główny+: andrzej.mirek@wp.pl wyszedł o godz. 10:29 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:29: Wkład własny to środki inne niż środki publiczne, które firma 
przeznaczy na realizację inwestycji techn. Bank kredytujący oceniając wniosek kredytowy wymaga, 
aby budżet projektu był dopięty. Stąd wkład własny nie musi byd na koncie, ale musi byd realnie 
dostępny dla inwestora> 
 
[AB] 10:30: Jakiej wysokości jest premia technologiczna dla Dolnego Śląska? 
 
*AB+ 10:30: czy o KT może się starad duży podmiot? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:31: KT może uzyskad firma, która ma siedzibę w Polsce i tu 
realizuje inwestycję technologiczną. W przypadku osoby fizycznej liczy się adres zameldowania w 
Polsce> 
 
*danka+ 10:31: czy zakup sprzętu nie spełniającego wymogów innowacyjności w celu uruchomienia 
produkcji w oparciu o innowacyjną technologię kwalifikuje się do objęcia premią technologiczną? 
 
[MAT99] 10:31: Dolny Śląsk 60 % 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:33: Technologia może mied postad licencji lub zgłoszenia. Może 
byd nabyta od obcego podmiotu lub byd technologią własną> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:34: Premia dla Dolnego Śląska wynosi: dla mikro i małych 
przedsiębiorstw - 60%, dla średnich - 50%> 
 
*danka+ 10:35: czy w przypadku firmy uruchamiającej działalnośd zakup środka trwałego w którym 
została zastosowana nowa technologia można zakwalifikowad jako wdrożenie nowej technologii? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:35: Mamy siedem pytao oczekujących. Proszę chwilowo NIE 
zadawad pytao. 
 
*Główny+: magdalena wszedł o godz. 10:35 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:35: 1+ *ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu 
technologicznego czy może Pan rozwinąd co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? 
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Czy dobrze rozumiem, że pomagacie Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki 
niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: 2+ *danka+ 10:11: jeżeli nie zostanie osiągnięty zakładany 
poziom sprzedaży czy premia technologiczna zostanie wypłacona do wysokości realnej sprzedaży 
udokumentowanej fakturami? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: 3+ *danka+ 10:26: jeżeli kredyt jest przeznaczony na 
uruchomienie działalności w zupełnie nowym obszarze to w jaki sposób określa się wskaźniki 
rezultatu? wartością wyjściową jest 0? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: 4+ *AB+ 10:26: Gdzie znajdują się szczegółowe informacje na 
temat tego kredytu>? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: 5+ *AB+ 10:30: czy o KT może się starad duży podmiot? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: 6+ *danka+ 10:31: czy zakup sprzętu nie spełniającego wymogów 
innowacyjności w celu uruchomienia produkcji w oparciu o innowacyjną technologię kwalifikuje się 
do objecia premią technologiczną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: 7+ *danka+ 10:35: czy w przypadku firmy uruchamiającej 
działalnośd zakup środka trwałego w którym została zastosowana nowa technologia można 
zakwalifikowad jako wdrożenie nowej technologii? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:37: Kosztem kwalifikowanym jest zakup środków trwałych 
niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. One same nie muszą byd nowe, czy innowacyjne. 
Natomiast technologia, która jest wdrażana nie może byd zawarta w środku trwałym. W takiej 
sytuacji nie ma wdrożenia technologii, tylko wykorzystywanie funkcjonalności urządzenia> 
 
*Główny+: Marcin wszedł o godz. 10:37 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:39: Jak w każdym działaniu finansowanym ze środków UE, tak i z 
KT można współfinansowad tylko koszty kwalifikowane> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:40: Premia jest wypłacana do kwoty odpowiadającej osiągniętej 
sprzedaży, ale nie wyższej niż wnioskowana i określona w umowie o dofinansowanie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:40: Proszę o uwagi jeżeli pominęłam jakiś pytanie lub zamieściłam 
pytanie, na które już udzielono odpowiedzi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:41: Pozostało pięd pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 1] *ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu 
technologicznego czy może Pan rozwinąd co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? 
Czy dobrze rozumiem, że pomagacie Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki 
niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:41: 2+ *danka+ 10:26: jeżeli kredyt jest przeznaczony na 
uruchomienie działalności w zupełnie nowym obszarze to w jaki sposób określa się wskaźniki 
rezultatu? wartością wyjściową jest 0? 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:41: 3+ *AB+ 10:26: Gdzie znajdują się szczegółowe informacje na 
temat tego kredytu>? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:41: 4+ *AB+ 10:30: czy o KT może się starad duży podmiot? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:42: 5+ *danka+ 10:31: czy zakup sprzętu nie spełniającego wymogów 
innowacyjności w celu uruchomienia produkcji w oparciu o innowacyjną technologię kwalifikuje się 
do objęcia premią technologiczną? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:42: Duże przedsiębiorstwo (?) nie spełnia kryteriów MSP, stąd nie 
może się ubiegad o KT> 
 
*Wigan+ 10:43: W jaki sposób trzeba udowodnid, że stosowana technologia nie jest starsza niż 5 lat? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:44: Szczegółowe informacje wraz z dokumentami aplikacyjnymi są 
na www.bgk.pl w zakładce dot. kredytu technologicznego (premia technologiczna)> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:46: Wartośd wyjściowa w przypadku wskaźników dotyczy 
przedsiębiorstwa, które będzie dopiero wdrażało nową technologię, stąd  - 0> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:48: Przekazuję pytanie od użytkownika *Marcin+ 10:48: dlaczego 
dotychczas tylko 21 firm znajduje się na opublikowanych 10 listach rankingowych? czy tak mało było 
złozonych wniosków? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:49: Do wniosku dołączana jest opinia o nowej technologii, którą 
wystawia uprawniona jednostka naukowa, CBR lub organizacja techniczna o zasięgu ogólnopolskim 
(uczelnia, instytut branżowy etc.). To w opinii m.in. musi znaleźd się stwierdzenie, że technologia 
spełnia wymogi ustawy (w tym, że jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: Podaję listę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:50: 1+ *ZoiI+ 10:11: Odnośnie wyjaśnieo na temat samego kredytu 
technologicznego czy może Pan rozwinąd co mieści się pod produktem: Kredyt Technologiczny PLUS ? 
Czy dobrze rozumiem, że pomagacie Paostwo sfinansowad tym mechanizmem wydatki 
niekwalifikowane? Na jakiej zasadzie otrzymuje się Kredyt Technologiczny PLUS? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:50: 2+ *danka+ 10:31: czy zakup sprzętu nie spełniającego wymogów 
innowacyjności w celu uruchomienia produkcji w oparciu o innowacyjną technologię kwalifikuje się 
do objecia premią technologiczną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50: 3] [Marcin] 10:48: dlaczego dotychczas tylko 21 firm znajduje 
się na opublikowanych 10 listach rankingowych? czy tak mało było złożonych wniosków? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:52: Wdrażanie nowych technologii widad nie należy do 
najłatwiejszych i wiele wniosków wymaga poprawek. Dotąd złożono kilkadziesiąt wniosków> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:53: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:53: Niestety nie znam kredytu technologicznego PLUS. Czy to 
produkt BGK?> 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:54: Użytkownika *ZoiI+ prosimy o sprecyzowanie pytania / źródła 
informacji. 
 
*Zenek+ 10:55: Chciałbym zapytad czy kredyt technologiczny może byd umorzony? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 10:55: Kosztem kwalifikowanym może byd np. koszt zakupu sprzętu 
nieinnowacyjnego, ale niezbędnego do wdrożenia nowej technologii> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:55: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące: *Zenek+ 10:55: Chciałbym 
zapytad czy kredyt technologiczny może byd umorzony? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:55: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Główny+: Pawel wyszedł o godz. 10:57 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 10:57: W latach 2005-2008 KT był udzielany przez BGK i wtedy był 
częściowo umarzany. Obecnie KT jest udzielany przez bank komercyjny, a częściowo spłacany ze 
środków działania 4.3 KT> 
 
*Olga+ 10:57: Czy jest określona pula pieniędzy na kredyty technologiczne ? Czy jest zagrożenie, że 
może się ona wyczerpad przed 2015 rokiem ? 
 
*Główny+: Olkusz wszedł o godz. 10:57 
 
[danka] 10:58: jak długo po zakooczeniu inwestycji można zakooczyd projekt? czy jest ograniczenie 
czasowe? 
 
*Olkusz+ 10:59: Dzieo dobry, nie wiem czy zostało zadane już to pytanie chciałbym zapytad jaka jest 
prowizja banku udzielającego kredyt, czy jest ona taka sama w każdym banku czy każdy bank sam ją 
ustala czy też BGK ją ustala? 
 
*ZoiI+ 10:59: Kredyt Technologiczny PLUS to produkt BOŚ. Sądziłam, że macie Paostwo również taka 
opcję. 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:00: Budżet działania do 2013 roku 4.3 KT wynosi 336 149 568 
Euro. Na rok 2010 przeznaczono do zakontraktowania 242 395 161,58 zł> 
 
*Albert+ 11:01: Czy po uzyskaniu dofinansowania jesteśmy zobowiązani jak w przypadku dotacji z 
Urzędu Pracy utrzymad produkcję ?  Jeśli tak, to o jakim okresie czasu jest tu mowa ? 
 
*Główny+: Marcin wyszedł o godz. 11:03 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:03: Premia technologiczna może byd wypłacana do kooca 2015 
roku. Dlatego wnioski o płatnośd muszą dotyczyd sprzedaży osiągniętej odpowiednio (3-4 miesiące) 
wcześniej, żeby można było zdążyd je rozpatrzed i przekazad pieniądze na konto kredytu> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:04: Banki komercyjne same kształtują swoje oferty i wysokości 
opłat. Obecnie umowy z BGK ma 14 banków, więc można wybierad między ich ofertami> 
 
[danka+ 11:05: czy istnieje możliwośd wydłużenie czasu realizacji projektu już po podpisaniu umowy z 
BGK? 
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[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:06: Nie jest istotne jak nazywa się produkt danego banku. Istotne 
jest, aby kredyt udzielony był na realizację inwestycji technologicznej na warunkach nie gorszych niż 
pozostałe kredyty inwestycyjne> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:07: Beneficjent jest zobowiązany utrzymad zdolności do 
produkowania towarów/ świadczenia usług w oparciu o wdrożoną technologię przez co najmniej 3 
lat. Nie musi, natomiast produkowad "na magazyn"> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:09: Jeśli takie będą rzeczywiste potrzeby można wydłużyd czas 
realizacji projektu (inwestycji?), ale wypłata premii  (po osiągnięciu sprzedaży!) możliwa jest do kooca 
2015 r> 
 
*elza+ 11:09: Czy wdrażając własną technologię muszę dokonad zgłoszenia ochrony praw własności 
przemysłowej? - czy ważny jest moment zgłoszenia patentowego? 
 
[Wigan] 11:10: Czy jako przedsiębiorca mogę złożyd tylko jeden wniosek? 
 
*MAT99+ 11:11: Czy jest gdzieś wzór biznes planu inwestycji technologicznej? Czy Wnioskodawca 
sporządza go samodzielnie na podstawie wytycznych z instrukcji? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 11:12: Nie ma obowiązku zgłaszania praw własności do własnej 
technologii, Należy jednak przedstawid ją upoważnionej instytucji, która wystawi opinię o nowej 
technologii, zawierając w niej m.in. informacje o źródle pozyskania ww. technologii (np. technologia 
własna)> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:13: Można zgłaszad wiele wniosków. Barierą jest przede 
wszystkim zdolnośd kredytowa/ inwestycyjna> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:13: Pozostało tylko jedno pytanie oczekujące oraz 45 minut 
spotkania. Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 11:14: Nie ma wzoru biznesplanu do KT. Natomiast w Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie znajduje się opis obowiązkowej zawartości biznes planu i 
opinii o nowej technologii> 
 
*Główny+: Stanisław.S wszedł o godz. 11:14 
 
*Stanisław.S+ 11:15: Witam, jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu technologicznego? 
 
*Zbyszek+ 11:15: A czy istnieje możliwośd wcześniejszego spłacenia kredytu? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:16: Bank kredytujący ocenia zdolnośd kredytową na dany 
moment, a promesa ma ograniczony termin ważności (najczęściej 2 miesiące). Natomiast wypłata 
premii - jak już pisałem> 
 
*elza+ 11:16: Czy technologia w postaci usługi badawczo-rozwojowej musi mied postad prawa 
własności przemysłowej? 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Użytkownik *Stanislaw.S+ nie uczestniczył w spotkaniu od 
początku i nie zna odpowiedzi na pytania ws. ostatecznego terminu wykorzystania kredytu 
technologicznego. Bardzo proszę przypomnied ten termin. 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:18: Warunki spłaty kredytu ustalane są z bankiem kredytującym, 
natomiast aby otrzymad premię (spłatę części KT przez BGK) należy osiągnąd odpowiednią sprzedaż> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:19: Uczestniczącym w czacie przypominam, że bieżący zapis czatu 
widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Pełny zapis czatu zostanie 
zamieszczony na stronie www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / 
Archiwum czatów” 
 
*Główny+: Antica wszedł o godz. 11:19 
 
*MAT99+ 11:20: Jakie organy upoważnione są do sporządzenia opinii stwierdzającej wdrożenie nowej 
technologii po zakooczeniu realizacji projektu? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:20: Wypłata premii następuje w kwocie odpowiadającej 
osiągniętej sprzedaży netto nowych / udoskonalonych towarów/ usług uzyskanych dzięki wdrożeniu 
nowej technologii i możliwa jest do kooca 2015> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:21: Bardzo dziękuję. 
 
*MAT99+ 11:22: Jak często można wnioskowad o wypłatę premii technologicznej w formie transz 
okresowych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:23: Przekazuję pytanie użytkownika *Antica+ 11:22: Czy do 
uzyskania premii technologicznej można przedstawiad dochody sprzedaży do spółek zależnych? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 11:23: Opinię o nowej technologii mogą wydawad wyższe uczelnie, 
instytuty branżowe, Centra Badawczo- Rozwojowe, lub stowarzyszenia naukowo - techniczne o 
zasięgu ogólnopolskim. Muszą byd one oczywiście merytorycznie związane z dziedziną, której dotyczy 
technologia i nie byd powiązane z przedsiębiorcą> 
 
*Wigan+ 11:24: Czy występuje tutaj system zaliczkowania? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:24: Wnioski o wypłatę premii można składad nie częściej, niż 1 na 
3 miesiące. Wniosek składany jest na kwotę sprzedaży osiągniętej w danym okresie> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:26: Odbiorcami nowych wyrobów lub usług mogą byd podmioty 
zależne> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:27: Mamy tylko dwa pytania oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27: 1] [elza] 11:16: Czy technologia w postaci usługi badawczo-
rozwojowej musi mied postad prawa własności przemysłowej? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:27: 2+ *Wigan+ 11:24: Czy występuje tutaj system zaliczkowania? 
 
*Albert+ 11:27: Czy spłata kredytu jest traktowana jako pomoc publiczna dla przedsiębiorcy ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:28: Pozostało 30 minut spotkania. Zapraszam do zadawania pytao. 
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[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:29: O zaliczce można mówid przy refundacji kosztów.  KT 
wypłacany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem inwestycji (kwalifikowalnośd kosztów 
rozpoczyna się od dnia następnego po udzieleniu przez BGK promesy premii technologicznej!) więc 
środki na realizację inwestycji są.  > 
 
*Antica+ 11:30: Czy stopieo rozprzestrzenia technologii w branży badany jest w skali krajowej czy 
światowej? 
 
*MAT99+ 11:30: Jak wygląda sytuacja kwalifikowalności podatku VAT? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:32: Technologia może mied postad prawa własności przemysłowej 
lub usługi badawczo -rozwojowej. > 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:33: Spłata kredytu stanowi pomoc publiczną> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:34: Technologia nie może byd stosowana na świecie dłużej niż 5 
lat > 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski] 11:34: VAT nie jest kosztem kwalifikowanym> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:35: Nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do dyskusji. Jest 
jeszcze 25 minut na rozmowę z Ekspertem. 
 
*Główny+: Maciek wszedł o godz. 11:35 
 
*Stanisław.S+ 11:36: Jakiego rodzaju wydatki poniesione na realizację inwestycji technologicznej mogą 
byd uznane za kwalifikowane? 
 
*MAT99+ 11:38: Czy wydatki związane z testowaniem nowej technologii (np. zlecenie firmie 
zewnętrznej) można uznad za kwalifikowalne? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:39: Przekazuję pytanie od użytkownika *Maciek] 11:38: Czy firma 
handlowa może starad się o kredyt technologiczny? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:40: Kosztami kwalifikowanymi mogą byd wydatki poniesione na 
zakup środków trwałych, rozbudowę istniejących budowli, instalację i uruchomienie maszyn i 
urządzeo.  Wydatki te muszą byd ze sobą powiązane funkcjonalnie i byd niezbędne do wdrożenia 
nowej technologii. Muszą też wynikad z biznesplanu i sposobu wdrażania nowej technologii, który 
stanowi element opinii o nowej technologii> 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:42: Jeśli testowanie nowej technologii będzie mogło byd uznane 
np. za usługę badawczo- rozwojową lub czynnośd dotyczącą instalacji/ uruchomienia urządzenia, to 
można je zakwalifikowad, jako koszt kwalifikowany.> 
 
*Główny+: Maciek wyszedł o godz. 11:43 
 
*Główny+: Maciek wszedł o godz. 11:43 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:44: Firma handlowa może ubiegad się o KT. Należy jednak 
pamiętad, że w wyniku wdrożenia nowej technologii musi zostad uruchomiona produkcja nowych lub 
znacząco ulepszonych towarów lub muszą byd oferowane nowe/znacząco ulepszone usługi> 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: Pozostało 13 minut spotkania. Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:46: Przekazuję pytanie od użytkownika *Maciek+ 11:46: Czy firma 
handlowa musi międ na moment pozyskiwania kredyty techn. w statucie produkcję a właściwie w 
KRS?> 
 
[Olga] 11:46: Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy 
premii technologicznej? 
 
*Główny+: ZoiI wyszedł o godz. 11:47 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:49: Każdy wnioskodawca musi mied wpisany PKD działalności, 
którą chce prowadzid w związku z projektowaną inwestycją > 
 
*danka+ 11:50: czy kredyt technologiczny mogą ubiegad się firmy dopiero rozpoczynające działalnośd? 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:51: Ocena wniosku odbywa się w ciągu ok. 2 miesięcy. Jednak 
wiele wniosków wymaga uzupełniania i wtedy czas oceny się wydłuża, bo wymagają one ponownej 
oceny, etc. Jednak, co ważne w KT nie obowiązują terminy konkursów i wnioski można składad w 
trybie ciągłym!  > 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:52: KT może uzyskad nowa firma. Wszystko zależy od oceny 
zdolności kredytowej, której dokonuje bank kredytujący> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52: Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. 
 
*Antica+ 11:53: Czy nowe lub ulepszone produkty (związane z nową technologią) mogą byd 
sprzedawane jako częśd składową innego produktu i czy w tym momencie też obowiązuje premia 
technologiczna 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54: Pytanie od użytkownika *Antica+ to ostatnie, które przyjmujemy 
w czasie trwania czatu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:54: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie KREDYTU 
TECHNOLOGICZNEGO, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
*Albert+ 11:55: Dziękuje Paostwu. Do widzenia. 
 
*Główny+: Albert wyszedł o godz. 11:55 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:56: Jeśli produkt, zawierający nowy produkt sprzedawany jest 
przez beneficjenta KT, to wartością kwalifikowana do wyliczania premii będzie tylko odpowiednia 
częśd wartości sprzedaży całego produktu> 
 
*Główny+: magdalena wyszedł o godz. 11:57 
 
*Antica+ 11:57: Dziękuję i do widzenia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:57: Szanowni Paostwo zbliża się godzina 12:00 co oznacza 
zakooczenie spotkania. 
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*Maciek+ 11:57: Dziękuję> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:57: Dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:57: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. 
Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w przyszłym tygodniu. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
ÓSMYM z serii. 
 
*Główny+: Antica wyszedł o godz. 11:58 
 
[Ekspert - Paweł Świętosławski+ 11:58: Dziękuję za wszystkie pytania i za umożliwienie mi spotkania z 
zainteresowanymi kredytem technologicznym! Pozdrawiam 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
*MAT99+ 11:58: Dziękuje! Dowidzenia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Kolejny czaty zostanie zorganizowany w dniu 25 maja br. na 
temat czatu: PODATKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Szczegółowe informacje w sprawie tego czatu oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
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2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

 


