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na innowacje

Producenci, jeśli chcą skutecznie konkurować na rynku, muszą 
stale inwestować w nowe technologie i rozwój. Również jednym 
z obecnych priorytetów Unii Europejskiej jest podniesienie 
konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich 
i przeznaczono na ten cel znaczne środki finansowe. Warto 
z nich skorzystać.

Bohdan Szafrański Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński 

w jednej z wypowiedzi przyznał, że Polska do-

brze korzysta ze wszystkich funduszy europejskich 

i wszystkie pieniądze, które zostały przekazane 

przez Komisję Europejską, zostały w Polsce. Już 15 

lat fundusze unijne wspomagają inwestycje i rozwój 

w Polsce. O różne formy dofinansowania unijne-

go nadal można się starać, np. w maju ruszyło 78 

nowych naborów. Szeroka oferta kierowana jest do 

przedsiębiorców. W maju 2019 roku oferta obejmo-

wała 42 nabory z programów ogólnopolskich, 118 

z programów regionalnych i 5 z programów Europej-

skiej Współpracy Terytorialnej. 

Na pewno warto zainteresować się wsparciem 

kierowanym na rozwijanie nowych produktów i tech-

nologie ze środków na badania i rozwój. Znaczne 

wsparcie przewidziano też na wsparcie innowacji. 

W dystrybucji lub przy wykorzystaniu zabezpieczeń 

ze środków unijnych uczestniczy sektor banko-

wy. Przy Związku Banków Polskich działa Krajowy 

Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej. Zgodnie z podanymi 

informacjami, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać 

z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach 

programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: 

COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna 

u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to 

banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., 

które podpisały stosowne umowy z instytucjami 

europejskimi. W ramach aktualnej oferty instrumen-

tów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą 

liczyć na preferencyjne: kredyty inwestycyjne, kredyty 

obrotowe, leasing, pożyczki, poręczenia kredytowe 

i finansowanie kapitałowe. 

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej finansowanie 

dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostęp-

ne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy 

mogą liczyć np. na: brak lub niższe wymagane zabez-

pieczenia, brak lub niższy wymagany wkład własny, 

dostęp do finansowania dla firm bez historii kredy-

towej, wyższą kwotę, wydłużony okres finansowania, 

obniżenie marży i brak statusu oraz obciążeń pomocy 

publicznej. W ramach programu COSME, 8 banków ko-

mercyjnych oraz kilkadziesiąt banków spółdzielczych 

oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. 

zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki 

te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku 

Gospodarstwa Krajowego.

Przykłady ofert z sektora finansowego
Idea Bank ma oferuje produkt kredytowy przygoto-

wany we współpracy z BGK, a powiązany z dotacją 

unijną – „Kredyt na innowacje technologiczne”. Jest 

on skierowany do mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. Warto z niego skorzystać, bo można liczyć 

nawet na 70% dofinansowania wydatków kwalifiko-

wanych na spłatę części kredytu. Dofinansowaniu 

podlegają wydatki przeznaczone na inwestycję 

technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty 

zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty 

związane z taką inwestycją. Ten współfinansowany 

przez UE program ma wzmocnić jakość badań oraz 

pozycję krajowych jednostek naukowych w ramach 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przedsiębior-

stwa mogą przeznaczyć środki na zakup nowej lub 

wdrożenie własnej technologii. Kredyt na Innowacje 

Technologiczne jest Poddziałaniem 3.2.2 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój i skierowany jest do 

przedsiębiorstw sektora MŚP. Bank udostępnia więcej 

produktów i rozwiązań. Dodatkowo w ramach konta 

uzyskuje się bankowość elektroniczną Idea Cloud.

Jak mówi Eligiusz Nowakowski, Principal Expert 

z Centrum Agile Finansowanie w ING Banku Śląskim, 

bieżąca perspektywa finansowa (2014–2020) zbliża się 

do końca. Spośród przyjętych w 2013 roku programów 

operacyjnych dla przedsiębiorstw, zasadnicze znacze-

nia miały programy regionalne (dofinansowanie ma-

łych projektów) oraz Program Operacyjny Inteligentny 
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Rozwój, w którym można było otrzymać znacząco 

wyższe kwoty dofinansowania na projekty o wysokim 

poziomie innowacyjności – zwłaszcza wówczas – gdy 

były te projekty efektem prowadzonych własnych 

badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

Wśród naborów ogłaszanych przez instytucje 

wdrażające programy, największym zainteresowaniem 

cieszyły się dwa działania: 3.2.1 „Badania na rynek”, 

wdrażane przez PARP i 3.2.2 „Kredyt na innowacje 

technologiczne”, wdrażane przez BGK. Nabory w obu 

powyższych działaniach skończyły się na przełomie 

kwietnia i maja 2019 roku, ale PARP planuje jeszcze je-

den nabór w październiku bieżącego roku. Jak dodaje, 

projekty złożone do dofinansowania podlegają ocenie 

w kilku kryteriach, między innymi wykonalności 

finansowej. Właśnie w tym miejscu jest rola banków. 

W większości przypadków przedsiębiorcy nie 

dysponują własnymi środkami i muszą skorzystać 

ze środków kredytowych. W „Kredycie na innowacje 

technologiczne” konieczny jest udział kredytu w finan-

sowaniu realizacji projektu. W ten sposób bank ocenia 

ryzyko tkwiące w nowoopracowanej technologii i po-

tencjał przyszłego rynku. Wspomnianą powyżej wyko-

nalność finansową projektu, czyli posiadanie środków 

do sfinansowania realizacji projektu, potwierdza się 

najczęściej poprzez przedłożenie promes kredytów. 

W przypadku przyznania przez instytucje wdrażające 

dotacji, promesa kredytu jest zamieniana na kredyt 

i uruchamiane jest finansowanie. Udzielane kredyty 

spłacane z dotacji, czyli kredyty pomostowe, zwykle 

obciążone są mniejszym ryzykiem. Dlatego banki 

chętnie partycypują w prefinansowaniu projektów 

kredytami pomostowymi. 

W przypadku, gdy przedsiębiorcy potrzebują 

większego finansowania, niż wynosi dotacja, banki 

udzielają kredytów wieloletnich na finansowanie 

wkładu własnego przedsiębiorcy. Te kredyty inwe-

stycyjne zwykle spłacane są przez kilka lat, ale bez 

nich nie byłaby możliwa realizacja projektu. Dzięki 

wzrostowi sprzedaży – po realizacji projektu inwesty-

cyjnego – spłata kredytu jest dokonywana z gotówki 

generowanej właśnie przez projekt. ING Bank Śląski 

jest liderem wśród banków w finansowaniu projek-

tów, na które przedsiębiorcy ubiegają się o dotacje. 

Wynika to niejako z długookresowej strategii banku, 

gdyż pomoc przedsiębiorcom przy realizacji projektów 

innowacyjnych prowadzi do poprawy portfela klien-

tów. Znacząca grupa w takim portfelu to bardzo dobre 

firmy, które na skutek pozyskania dotacji uzyskały 

przewagę konkurencyjną nie tylko w Polsce, ale przede 

wszystkim na jednolitym rynku europejskim, a często 

również na szerszym rynku światowym. 

Jak mówi Eligiusz Nowakowski, w interesie banku 

jest posiadanie portfela dobrych klientów, stąd pomoc 

dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o dofinansowa-

nie. Na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w ING 

Banku Śląskim. Polega ona na doradztwie w zakresie 

pozyskania dotacji, poszukiwaniu rozwiązań w kształ-

towaniu montażu finansowego, pomoc w prowadzeniu 

rozliczeń. Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają 

z pomocy doradców bankowych w powyższym zakre-

sie. Dlatego też taka popularność wniosków o dotacje, 

którym towarzyszom promesy kredytów w ING Banku 

Śląskiego. Dotacje najczęściej są wypłacane w for-

mie refinansowania poniesionych nakładów. Projekt 

musi być zrealizowany a faktury zapłacone. Dlatego 

przy staraniu się o dotacje wymagane są promesy 

kredytów, które dokumentują wykonalność finansową 

projektów. Przy realizacji udzielane są kredyty pomo-

stowe (spłacane z dotacji) i kredyty finansujące wkład 

własny przedsiębiorcy. Oferta takich kredytów i ich 

promes jest ciągle aktualna w ING Banku Śląskim. 

Oczywiście dostępne są również kredyty obrotowe, 

służące poprawie płynności w czasie realizacji projek-

tu. Bank ma specjalne procedury przy kredytowaniu 

projektów, na których realizację przedsiębiorca chce 

pozyskać dotację. Podjęcie decyzji trwa krócej. Nadto 

przedsiębiorca może pozyskać informację o możli-

wych programach pomocowych, wymaganiach, jakie 

musi wypełnić przy korzystaniu z dotacji. Doradcy 

i ich wsparcie pomagają znaleźć właściwy montaż 

finansowy, a w niektórych przypadkach oferują 

niezbędną pomoc przy korekcie wniosków o dofinan-

sowanie. Oferta banku w tym zakresie jest na tyle 

atrakcyjna, że przyciąga dobrych przedsiębiorców do 

naszego banku.

Również Bank Pekao ma szeroką ofertę kredytów ze 

wsparciem z UE. Flagowy produkt kredytowy przezna-

czony do finansowania inwestycji dofinansowanych 

ze środków unijnych to Kredyt Unia. Umożliwia on 

również otrzymanie promesy kredytowej niezbędnej 

w niektórych konkursach. W ofercie są: kredyt z linii 

ESIF SILESIA – są to, oferowane jedynie przez Pekao 

S.A., kredyty przeznaczone dla podmiotów spełniają-

cych kryteria mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 

(zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) zarejestro-

wanych na Śląsku lub realizujących swoje projekty na 

terenie Śląska. Kredyt technologiczny – poddziałanie 

3.2.1 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 

– „Kredyt na innowacje technologiczne” (oferowany 

w Banku Pekao S.A. w terminach zgodnych z siatką 

naborów) oraz kredyty zabezpieczone gwarancjami 

i poręczeniami: gwarancje BiznesMax - zabezpiecza-

nie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, gwaran-

cje de minimis – program zabezpieczania kredytów 

obrotowych i inwestycyjnych, gwarancja EFI COSME 

– gwarancje kredytów inwestycyjnych i obrotowych 

nieodnawialnych i poręczenia EFI EaSI – dla startu-

pów kredyty w rachunku bieżącym oraz inwestycyjne 

w rachunku kredytowym z poręczeniem EFI EaSI, dla 

firm działających do dwu lat.

W działaniach związanych z finansowaniem ze 

wsparciem środków UE biorą też aktywny udział banki 

spółdzielcze. Bank Polskiej Spółdzielczości finansuje 

inwestycje z udziałem środków unijnych, dedykowany 

do tego kredyt nazywa się Unia Biznes. Instrument ten 

został tak pomyślany, aby w wielu obszarach spełnić 

oczekiwania klienta, w szczególności zaś nie ma zna-

Warto zainteresować 

się wsparciem 

kierowanym 

na rozwijanie 

nowych produktów 

i technologie ze 

środków na badania 

i rozwój. 
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Y czenia, z jakiego programu unijnego korzysta klient, 

z jakiego działania czy poddziałania. Każda z inwe-

stycji może zostać sfinansowana przez Bank BPS. Pod 

warunkiem jednak, że klient ma zdolność kredytową 

do zrealizowania zaplanowanej inwestycji z udziałem 

środków unijnych. Co więcej, przedsiębiorcy w Banku 

BPS mogą sfinansować swoje przedsięwzięcia z udzia-

łem Kredytu Technologicznego. Kredyt Technologicz-

ny powinien finansować innowacyjne technologie. 

Innowacyjna technologia powinna wprowadzać nowe 

korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, 

które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach 

alternatywnych. Powinna to być nowa technolo-

gia, która nie jest kopią lub powieleniem innej, już 

istniejącej. 

Dlaczego warto skorzystać pośrednictwa Banku 

BPS? W zakresie kredytu Unii Biznes: Bank Polskiej 

Spółdzielczości pomaga firmom w pozyskaniu 

dotacji w różnorodny sposób. Przede wszystkim 

współfinansuje projekty unijne, udzielając kredytów 

na inwestycje. Zgodnie z regułami pozyskiwania 

środków z Unii Europejskiej kredyt bankowy zasadni-

czo nie jest obligatoryjny. Jednak każdy beneficjent 

starający się o dotacje powinien wykazać instytucji 

publicznej oceniającej wnioski, że posiada środki 

na sfinansowanie całej inwestycji. Kredyt zaś jest 

jednym z najbardziej powszechnych instrumentów 

finansowania projektów. Kredyt Unia Biznes przezna-

czony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą współfi-

nansować inwestycje z funduszy unijnych, zarówno 

w ramach regionalnych, jak i krajowych programów 

operacyjnych. Kredyt może być udzielony na 15 

lat, dostępny jest w trzech walutach – złoty, dolar, 

euro. Kredytem Unia Biznes można finansować do 

100% wartości inwestycji unijnej przy zachowaniu 

wymaganych przez bank form zabezpieczeń. Mak-

symalna kwota kredytu wyznaczana jest w procesie 

oceny zdolności kredytowej, minimalna zaś wynosi 

20 tys. złotych. Przedmiotem inwestycji mogą być 

nie tylko środki trwała, ale i wartości niematerialne 

i prawne. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 2 

lat. Istnieje również możliwość zwolnienia z prowizji 

za wcześniejszą spłatę, w przypadku, gdy wcześniej-

sza spłata całości lub części kredytu nastąpiła ze 

środków uzyskanych z dotacji. Bank, znając specy-

fikę procesu starania się o środki unijne, akceptuje 

wzory dokumentów wymaganych przez organizatora 

konkursu unijnego. Bank BPS przewidział również 

w swoich procedurach aż 9-miesięczny okres waż-

ności promesy kredytowej, która niejednokrotnie 

poprzedza zawarcie umowy kredytowej z klientem. 

Kredyt Unia Biznes jest nowoczesnym rozwiązaniem, 

który umożliwia rozwój biznesu polskich przedsię-

biorców. Przy pomocy Unii Biznes można zrealizować 

innowacyjne przedsięwzięcia, inwestycje ekologicz-

ne, turystyczne i edukacyjne, zarówno na obszarach 

miejskich, jak i wiejskich. 

Zapewnienie finansowania inwestycjom unijnym 

pomoże rozwijać kadry, zacieśniać współpracę z na-

ukowcami, producentami i kooperantami. W zakresie 

Kredytu Technologicznego: sukces przedsiębiorców 

w pozyskaniu premii technologicznej zależy w nie-

małym stopniu od banków, które dzięki swojej wiedzy 

potrafią szybko i skutecznie udzielić kredytu na 

innowacje technologiczne. Grupa BPS zajmuje miejsce 

wśród liderów, jeśli chodzi o udzielanie kredytu na 

innowacje technologiczne, a to dowodzi, że łączenie 

europejskich wymogów w zakresie wzrostu innowa-

cyjności z lokalną przedsiębiorczością jest możliwe.

Podsumowując, nadal jest dostępna szeroka oferta 

wsparcia z obecnej perspektywy finansowej. Nie tylko 

ze strony banków. Jak informuje, Krajowy Punkt Kon-

taktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów 

Unii Europejskiej, PKO Leasing w ramach programu 

COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki 

w wysokości do 1,5 mln zł. Preferencje dla klientów 

polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego 

zabezpieczenia rzeczowego oraz na ułatwieniu i skró-

ceniu procedury przyznania finansowania. PKO Le-

asing oferuje też preferencyjny leasing oraz pożyczki 

w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 

2020. Finansowanie w zakresie 107 tys. – 13 mln zł jest 

przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających 

poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej 

jedno z tzw. kryteriów innowacyjności. Pośrednikiem 

finansowym programu COSME jest POLFUND Fun-

dusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki umowie zawartej 

z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym POLFUND 

udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach. Po-

ręczenia mogą być użyte do zabezpieczenia kredytów 

inwestycyjnych i obrotowych (w tym odnawialnych), 

leasingu finansowego, pożyczek oraz umów gwa-

rancji, udzielanych przez współpracujące instytucje 

finansowe. Poręczenie może objąć do 80% kwoty 

transakcji, a jego okres ważności może wynosić do 9 

lat. Maksymalna wartość poręczenia to 528,8 tys. zł, 

natomiast maksymalna wartość zabezpieczonej nim 

transakcji to 660 tys. zł. 

Dom Maklerski (CVI) oferuje preferencyjne finan-

sowanie dłużne typu private debt dla innowacyjnych 

przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych. Finan-

sowanie w zakresie 8–30 mln zł jest udostępniane 

w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds 

TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance 

Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki umowie CVI 

z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym CVI może 

obniżyć cenę finansowania. Oferta będzie aktywna 

do II kwartału 2020 r. lub do wyczerpania portfela 

o wartości 834 mln zł. Natomiast TISE S.A. oferuje pre-

ferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, 

uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do 

wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres 

do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%. 

Również mogą być finansowane duże projekty o war-

tości powyżej 7,5 mln euro. Takie pożyczki są dostępne 

w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 

2020 i oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, 

bez udziału pośredników narodowych. 


