
Kredyt na innowacje
technologiczne

www.eurolider.pl



Poznaj
naszą firmę
Firma Eurolider od 14 lat pomaga przedsiębiorcom z całej Polski
pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej na realizację
wybranych celów rozwojowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać wsparcie?
Dofinansowanie w formie premii technologicznej otrzymać można
na realizację inwestycji technologicznych. Muszą mieć one na celu
zakup/stworzenie i wdrożenie własnej/zakupionej nowej technologii
oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco
ulepszonych towarów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas
produkowanych w ramach przedsiębiorstwa.

Technologia będąca przedmiotem
wdrożenia musi mieć postać:

• prawa własności przemysłowej;

• wyników prac rozwojowych;

• wyników badań aplikacyjnych;

• nieopatentowanej wiedzy technicznej.



Wydatki
kwalifikowane:

Zakup nieruchomości niezabudowanej
lub zabudowanej, w tym zakup prawa
użytkowania wieczystego

I.

Zakup, wytworzenie, a także koszty
transportu, montażu i uruchomienia
nowych środków trwałych

II.

Zakup używanych środków trwałych,
a także koszty transportu, montażu
i uruchomienia używanych środków
trwałych

III.

Zakup robót i materiałów budowlanych
w celu budowy lub rozbudowy budynków,
budowli lub ich części

IV.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych
w formie patentów, licencji, knowhow oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli
wartości niematerialne i prawne

V.

Pokrycie kosztów związanych z najmem lub
dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub
ich części, poniesionych do dnia zakończenia
realizacji inwestycji technologicznej

VI.

Wykonane przez doradców zewnętrznych
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty
techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji
technologicznej

VII.

Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją
i obroną patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną

VIII.

Rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie może nastąpić
później niż 3 miesiące od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie jako początek okresu kwalifikowalności wydatków.



Poziom
dofinansowania

W ramach obecnego naboru nastąpiło
zniesienie obowiązku wniesienia wkładu
własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność
kredytowa na to pozwala, bank kredytujący
może przyznać Ci kredyt technologiczny
na sfinansowanie do 100% wartości projektu.

Poziom dofinansowania
- ustalany jest zgodnie
z pułapami określonymi
w mapie pomocy regionalnej.



Poziom
dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania
na usługi doradcze wynosi 50% kosztów
kwalifikowalnych. 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych
dotyczących uzyskiwania, walidacji i obrony
patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych wynosi 500 000 zł, co może stanowić
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
projektu. 

Łączna wartość wydatków przeznaczonych na nieruchomości i grunty

nie może przekroczyć 10 % wszystkich kosztów kwalifikowanych.



Kwota środków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów
wyłonionych w konkursie wynosi:

350 000 000,00 zł,
w tym 35 000 000,00 zł dla projektów
zlokalizowanych w województwie
mazowieckim.

1. od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1)

od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2)

od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3)

od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4)

od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5)

od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6)

od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7)

Termin składania wniosków
Od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r.
Konkurs podzielony jest na rundy:

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Dostępne
środki
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