
 
 
 

 

 

 
 

Szkolenie skierowane jest do pracowników 
Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku 
Polskiej Spółdzielczości S.A. 
  
Cele szkolenia:  

1. Poznanie zasad i możliwości finansowania   
inwestycji za pomocą Kredytu Technologicznego  
z  premią technologiczną w latach 2014 - 2020  

2. Zapoznanie się z procesem ubiegania się o premię  
    technologiczną.  

3. Najczęściej popełniane błędy w procesie  
    udzielania  Kredytu Technologicznego. 

4. Nowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie. 
 
 
Korzyści ze szkolenia:  

Zdobyta wiedza na temat Kredytu 
Technologicznego pozwoli świadomie kształtować 
proces kredytowy od momentu wstępnych rozmów 
z klientem banku, poprzez ocenę zdolności 
kredytowej aż po monitorowanie inwestycji  
i profesjonalną  komunikację z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. Sprawne poruszanie się 
w przestrzeni związanej z publicznym 
współfinansowaniem, jakim jest premia 
technologiczna, to dodatkowa możliwość 
pozyskania klientów i umiejętnego rozpoznawania 
ich potrzeb.  
 

Adresaci  szkolenia:  

Managerowie Oddziałów i Filii, Analitycy i Doradcy 
Bankowi pracujący z klientem należącym do 
segmentu MŚP.  
 
 
  
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

TERMIN SZKOLENIA:  
15 marca 2018 r. (czwartek) 
rozpoczęcie szkolenia -  godzina 10:00 

 
TRENERZY: Przedstawiciele  
Banku Gospodarstwa Krajowego: 
Pan Tomasz Burczyński – Dyrektor Biura 
Kredytu Technologicznego w Departamencie 
Programów Europejskich 
Pan Mateusz Szulc – Ekspert w Biurze Kredytu 
Technologicznego w Departamencie Programów 
Europejskich 
  

MIEJSCE SZKOLENIA:  
FRBS O/ Warszawa 
Ul. Grzybowska 81 (siedziba Banku BPS S.A.)    

CENA za szkolenie 
Pokrywa koszty materiałów szkoleniowych, 
wynajęcie sali szkoleniowej oraz cateringu:  

240 zł brutto/ osobę 

Bank Spółdzielczy uzyskuje rabat o wysokości 
zależnej od ilości uczestników, których zgłasza 
na szkolenie. Rabaty są uruchamiane przy grupie 
powyżej 15 osób. 
 

Liczba uczestników 
 z jednego banku 

Rabat dla banku za każdą 
osobę uczestniczącą 

2 osoby 3% 

3 osoby 6% 

4 osoby 8% 

5 lub więcej osób 10% 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ  
Najpóźniej  do  12 marca 2018 r. 
 (faksem lub e-mailem) 
 

KONTAKT:  
Anna Nowocińska,  Krzysztof Kulicki 
 tel. (22) 53 95 118  
fax: (22) 57 81 443 
mail: frbs.warszawa@bankbps.pl 
 

 

 

 

 

Zasady udzielania Kredytu Technologicznego 
 w perspektywie finansowej 2014 - 2020  
– szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A. 

 



 
 

Zasady udzielania Kredytu na innowacje technologiczne 
 w perspektywie finansowej 2014 - 2020  

– szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A. 
 

 

Kredyt na innowacje technologiczne  to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw planujących wdrożenie inwestycji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia 
technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki  na realizację inwestycji 
technologicznej. Maksymalna wartość bezzwrotnej premii technologicznej wynosi 6 mln złotych. 
W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020  na wdrożenie Kredytu na innowacje 
technologiczne zabudżetowano 422 mln euro, plus dodatkowe 50 mln euro pozyskanych w wyniku 
relokacji środków z innych działań. 
Sukces przedsiębiorców w pozyskaniu premii technologicznej  zależy od banków, które dzięki swojej 
wiedzy potrafią szybko i skutecznie udzielić Kredytu na innowacje technologiczne.  

Przedsiębiorcy i banki szykują się do czwartego naboru wniosków, który został już ogłoszony 
15 stycznia br. na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego i potrwa do 24 maja 2018 r. 
Konkurs zostanie przeprowadzony, tak jak dotychczas, w trybie zamkniętym, ale z uwzględnieniem 
istotnej zmiany polegającej na tym, że zostanie on podzielony na trzy rundy ze wskazaniem dat 
dziennych rozpoczęcia/zakończenia danej rundy oraz z zachowaniem odstępów czasowych między 
poszczególnymi rundami. Każda runda będzie miała zagwarantowaną pulę środków w ramach wyżej 
podanej łącznej alokacji. W ramach konkursu wnioskodawca będzie miał możliwość złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu tylko raz - w wybranej przez siebie rundzie. Alokacja na konkurs wynosi 
550 mln PLN.  

Szczegółowy harmonogram konkursu przedstawia się następująco: 
 
 

 
I etap przerwa II etap przerwa III etap 

termin 
15.02 – 01.03 

2018 r.  
08.03 – 05.04 

2018 r.  
12.04 – 24.05 

2018 r. 

liczba dni 14 7 28 7 42 

alokacja 100 mln PLN 
 

200 mln PLN 
 

250 mln PLN 

 
 

Agenda szkolenia na następnej stronie 
 
 
 
 

 



 
 

AGENDA  SZKOLENIA: 

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 

09:30 – 11:00 Powitanie 

Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem przedsiębiorców 

Kredyt na  innowacje technologiczne 

 – dla kogo i na jakie działania? 

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Jakie projekty mogą zostać dofinansowane? 

- zasady aplikowania 

Jak przygotować się do złożenia wniosku? 

Jak działa generator wniosków o dofinansowanie? 

Jak przebiega proces oceny wniosków? 

Jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie i jak ich 
uniknąć? 

- pytania, dyskusja  

 

11:00 – 11:30  Przerwa kawowa, konsultacje indywidualne 

11:30 – 13:00 Kredyt na innowacje technologiczne 

 – zasady realizacji projektów 

Jak podpisać umowę o dofinansowanie? 

Jak prawidłowo realizować projekt? 

Jak wnioskować o wypłatę dofinansowania? 

Jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie i jak ich 
uniknąć? 

- pytania, dyskusja 

 

13:00 – 14:00 Lunch i rozmowy biznesowe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


