
Kredyt Technologiczny
nowe zasady, wiêksze korzyœci

Zaproszenie na seminarium szkoleniowe

Europejska Fundacja Wspierania
Innowacji i Przedsiêbiorczoœci

Europejska Fundacja Wspierania Innowacji i Przedsiêbiorczoœci, ADM Consulting Group 

oraz BRE Bank S.A. serdecznie zapraszaj¹ na seminarium szkoleniowe zatytu³owane „Kredyt 

Technologiczny – nowe zasady, wiêksze korzyœci”.

7 kwietnia br. nowelizacja ustawy o kredycie technologicznym zosta³a finalnie podpisana przez 

Prezydenta RP. Zatem ju¿ w po³owie maja  2011r. rozpocznie siê nabór wniosków o dofinansowanie 

w ramach Kredytu Technologicznego na nowych, znacznie korzystniejszych dla Przedsiêbiorców 

zasadach.

Pomimo, i¿ wiêkszoœæ programów i dzia³añ skierowanych do firm zosta³o ju¿ zamkniêtych, to nie oznacza 

jednak koñca dotacji dla przedsiêbiorstw! Do dyspozycji Firm z sektora MŒP pozostaje bardzo atrakcyjny 

mechanizm finansowania projektów z dofinansowaniem siêgaj¹cym nawet 70% kosztów projektu. Mowa 

tu o Kredycie Technologicznym – dzia³aniu realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego, którego bud¿et wynosi 336 149 568 Euro.

Niniejsze spotkanie poœwiêcone bêdzie praktycznym aspektom pozyskiwania 

kredytu technologicznego jako Ÿród³a finansowania innowacyjnych dzia³añ 

inwestycyjnych w MŒP. 

Kredyt Technologiczny stanowi swojego rodzaju po³¹czenie standardowego kredytu inwestycyjnego 

(udzielanego przez bank komercyjny) oraz dotacji UE do 4 mln z³( w postaci umorzenia do 70% wartoœci 

projektu inwestycyjnego objêtego kredytem). Aby uzyskaæ wsparcie w postaci umorzenia (premii 

technologicznej) nale¿y spe³niæ ³¹cznie 2 warunki:  w ramach projektu nale¿y zakupiæ i wdro¿yæ now¹ 

technologiê oraz posiadaæ zdolnoœæ kredytow¹.

Podczas seminarium zaprezentujemy Pañstwu jak spe³niæ oba powy¿sze wymagania omawiaj¹c przede 

wszystkim praktyczne aspekty ubiegania siê o wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego.

Zielona Góra - £ódŸ - Wroc³aw - Poznañ - Gdañsk - Katowice - Warszawa

www.efwip.org www.admgroup.pl
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Kredyt Technologiczny 
nowe zasady, wiêksze korzyœci

Seminarium: 

Poruszone zostan¹ m.in. takie tematy jak:

¦Czym jest kredyt technologiczny i jakie projekty uzyskuj¹ finansowanie.

¦Jak rozumieæ innowacyjnoœæ i „nowoœæ technologii” oraz jak je udowodniæ

¦Proces aplikacji i rozliczenia - jakie dokumenty nale¿y przygotowaæ

Wspó³praca z jednostkami zewnêtrznymi w tym B+R

Ponadto, z uwagi na fakt, i¿ w/w dzia³anie jest po³¹czeniem dotacji unijnej z klasycznym kredytem 

inwestycyjnym, doœwiadczeni doradcy BRE Banku S.A. zaprezentuj¹ Pañstwu m.in.:

¦Rolê banku w procesie aplikacyjnym

¦Wymogi dokumentacyjne niezbêdne do oceny zdolnoœci kredytowej

¦Przyk³adowe oferty kredytu technologicznego.

Seminarium poprowadzone bêdzie przez najlepszych ekspertów posiadaj¹cych bogate 

doœwiadczenie w realizacji projektów w ramach Kredytu Technologicznego co gwarantuje bardzo 

praktyczne podejœcie do tematu. 

Spotkania odbêd¹ siê w godzinach od 10.00 do 15.00 w nastêpuj¹cych terminach:

W przypadku dodatkowych pytañ prosimy o kontakt pod nr tel. 58 782 63 16. Formularz zg³oszeniowy 

dostêpny jest na  oraz  

Udzia³ w seminarium jest BEZP£ATNY*.

¦
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*  W przypadku rezygnacji z seminarium w terminie póŸniejszym ni¿ 7 dni przed planowan¹ dat¹ szkolenia, uczestnik zobowi¹zany jest do 

pokrycia kosztów organizacyjnych w kwocie 150,00 z³ netto. Zmiana osoby uczestnicz¹cej w seminarium dokonywana jest bezp³atnie.

ÜZielona Góra – 10 maja 2011; ÜKatowice – 24 maja 2011; 

ÜPoznañ - 11 maja 2011;  ÜWarszawa – 26 maja 2011;

Ü£ódŸ - 12 maja 2011; ÜGdañsk - 31 maja 2011; 

ÜWroc³aw - 17 maja 2011

Patronat medialny nad cyklem konferencji obj¹³ 
magazyn „Fundusze Europejskie” .

Serdecznie zapraszamy!
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ZG£OSZENIE UCZESTNICTWA 
W SEMINARIUM

„   Kredyt Technologiczny nowe zasady, wiêksze korzyœci”

Nazwa firmy

Adres i nr telefonu

e-mail NIP

Osoba uczestnicz¹ca stanowisko

Osoba uczestnicz¹ca stanowisko

Miasto i Data Miejsce organizacji seminarium Liczba os.

Zielona Góra - 10.05.2011 Qubus Hotel Zielona Góra - ul. Ceglana 14a

Poznañ - 11.05.2011 City Park Residence - ul. Wyspiañskiego 26a

£ódŸ - 12.05.2011 Hotel Ambasador Centrum - Al. Pi³sudskiego 29

Wroc³aw - 17.05.2011 Centrum Konferencyjne WPP - ul. Fabryczna 10

Katowice – 24.05.2011 Qubus Hotel Prestige - ul. Uniwersytecka 13 

Warszawa - 26.05.2011 Golden Floor ATRIUM - al. Jana Paw³a II 27

Gdañsk - 31.05.2011 Hotel Scandic Gdañsk - Podwale Grodzkie 9

Niniejszym zg³aszamy uczestnictwo w bezp³atnym * seminarium informacyjnym pt. „Kredyt 
Technologiczny ”. 

Proszê wybraæ datê oraz miejsce spotkania:

nowe zasady, wiêksze korzyœci

*  W przypadku rezygnacji z seminarium w terminie póŸniejszym 

ni¿ 7 dni przed planowan¹ dat¹ szkolenia, uczestnik 

zobowi¹zany jest do pokrycia kosztów organizacyjnych w kwocie 

150,00 z³ netto. Zmiana osoby uczestnicz¹cej w seminarium 

dokonywana jest bezp³atnie.

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres  lub 
 b¹dŸ faksem na nr 058/781 97 54.

 fundacja@efwip.org
biuro@admgroup.pl

Europejska Fundacja Wspierania
Innowacji i Przedsiêbiorczoœci

...............................................................
Data i podpis osoby zg³aszaj¹cej



Godzina Temat Prowadz¹cy

10:00 - 10:15 Powitanie Fundacja EFWIP

10:15 – 11:00 Czym jest Kredyt Technologiczny? - charakterystyka 
instrumentu finansowego; g³ówne za³o¿enia, planowane 
zmiany

ADM Consulting 
Group

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 12:15 INNOWACJE I B+R - Jak definiowaæ now¹ technologiê;  
Wspó³praca z jednostkami badawczymi; definicja i 
charakterystyka innowacji innowacyjnoœæ produktów

Fundacja EFWIP

12:15 - 12:45 Przerwa kawowa z poczêstunkiem

12:45 - 13:45 Rola i miejsce banku w procesie aplikowania o kredyt 
technologiczny. Praktyczne wskazówki i przyk³ady monta¿y 
finansowych.

BRE BANK S.A.

13:45 - 14:00 Przerwa kawowa

14:00 - 14:45 Proces aplikacji i rozliczania Kredytu Technologicznego. 
Niezbêdna dokumentacja. Inne Ÿród³a finansowania inwestycji.

 ADM Consulting 
Group 

14:45 – 15:00    Podsumowanie Fundacja EFWIP

Kredyt Technologiczny
nowe zasady, wiêksze korzyœci
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PROGRAM SEMINARIUM
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