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Zmiany w kredycie technologicznym
01.12.2010 13:15 środa

Zwiększenie  możl iwości     innowacyjnych

i n w e s t y c j i   d l a   s e k t o r a   m a ł y c h   i   ś r e d n i c h

przedsiębiorstw

 

Rząd RP przyjął 23 listopada 2010 r. projekt nowelizacji

ustawy o niektórych formach wspierania działalności

innowacyjnej. Ministerstwo Gospodarki przygotowało

nowy akt prawny, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania

tzw. kredytu technologicznego - specjalnego instrumentu finansowania zakupu i

wdrożenia   technologii. 

 

Nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom korzystanie z tego źródła finansowania. Przede

wszystkim zostanie zmieniony warunek   dofinansowania, polegający na uzyskaniu

sukcesu rynkowego. Przedsiębiorcy będą spłacać kredyt technologiczny niezależnie od

wielkości   towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. 

„To bardzo istotna zmiana zwiększająca tempo wypłaty znacznych środków przewidzianych na

ten instrument finansowania w latach 2007 – 2013” – podkreśla Rafał Cieślak, wspólnik

zarządzający w Kancelarii   Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. 

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zwiększenie procentowego udziału premii

technologicznej w całej inwestycji. W wyniku tej noweli – przedsiębiorca będzie mógł uzyskać

premię do maksymalnej wysokości 70 %. Jest to zwiększenie poziomu dofinansowania o średnio

20 %. Zostanie także skorygowany katalog   kwalifikowanych oraz nastąpi ograniczenie

obowiązków sprawozdawczych. 

„Wszystkie zmiany wydają się krokiem w dobrym kierunku. Zostały one przecież oparte o

dotychczasowe doświadczenia wdrażania tego działania, w ramach którego wykorzystano

skutecznie zaledwie kilka procent środków z prawie 2 mld PLN. Przyspieszenie tempa

wydawania pieniędzy jest więc koniecznością, a przy tych zmianach, przedsiębiorcy nie powinni

mieć problemów z wykorzystaniem 4 mln PLN jako maksymalnej dotacji.” wskazuje Jan

Kordasiewicz, , wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak &

Kordasiewicz.

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
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