
DOTACJA
BONY NA 
CYFRYZACJĘ

Dofinansowanie na rozwój 
wykorzystywanych 
technologii cyfrowych

• Poziom dofinansowania do 85%

• Dla kogoMŚP

• Miejsce realizacji projektu cała Polska



Bony na cyfryzację
Bony na cyfryzację to dotacja dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) w obszarze cyfryzacji. 

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, które mają na celu 

zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, a w tym zakup lub 

licencjonowanie oprogramowania, sfinansowanie usług niezbędnych 

do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym 

zakresie - zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia 

cyfryzacji.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na 

wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowy lub 

znacząco ulepszony proces w przedsiębiorstwie) poprzez 

wykorzystanie technologii cyfrowych. 

Co ważne, projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę już 

funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą odnosić 

się do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców 

rynkowych (klientów, dostawców). Projekt może dodatkowo polegać 

na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub 

znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do 

dotychczasowych produktów przedsiębiorcy).
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WPROWADZENIE

Kto może otrzymać 
dotację?
Aby pozyskać dofinansowanie w konkursie PO IR 6.2: 

Bony na cyfryzację:

• musisz zaliczać się do sektora mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorstw,

• musisz posiadać projekt, który będzie polegał na 

wprowadzeniu (wdrożeniu) innowacji procesowej 

(poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych). 

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu 

innowacji produktowej (wprowadzony na rynek 

nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w 

stosunku do dotychczasowych produktów 

przedsiębiorcy)

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały 

przez pandemię COVID-19 wymienione w ustawie z 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. 

zm.). 
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Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkolenia 
w tym zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego a także sprzętu związanego z 

przesyłaniem lub magazynowaniem danych.

Środki trwałe
w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy 
księgowego).

Usługi programistyczne/zakup oprogramowania
Usługi branżowe, technologiczne, prawne oraz biznesowe, a także szkolenia wspomagające 
wdrożenie cyfryzacji.
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Poziom 
dofinansowania

Terminy naborów 
wniosków

Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków 
kwalifikowanych: 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu – 60 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu – 300 tys. PLN

Wnioski o dofinansowanie składać można 
od 20.09.2021 do 20.10.2021.
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Co oferujemy?

01

Bezpłatna analiza 
szans
na pozyskanie dotacji

Zanim zaczniemy 
przygotowywać projekt 
dotacyjny, musimy lepiej 
poznać Twoją firmę.

Prowadzimy bezpłatną 
dogłębną i kompleksową
analizę koncepcji projektu, 
aby upewnić się, że dotacja 
Bony na cyfryzację to 
odpowiedni wybór.

Przygotowując projekt do 
konkursu Bony na cyfryzację, 
skupiamy się na czynnikach, 
które zwiększą Twoje szanse na 
zdobycie dotacji. Wspieramy Cię 
również w przygotowaniu 
wszystkich dokumentów 
związanych z ofertowaniem i 
rozeznaniem rynku.

Nasi doradcy z działu rozliczeń 
posiadają ponad 18-letnie
doświadczenie w realizacji i 
rozliczaniu dotacji. Oferujemy 
pełne wsparcie: przygotowujemy 
wnioski o płatność, wnioski o 
zmiany w projekcie, wnioski 
sprawozdawcze, 
przeprowadzamy ofertowanie, 
kończąc na wsparciu podczas 
kontroli projektu.

02

Przygotowanie  
wniosku
o dofinansowanie

03

Rozliczanie  
dotacji

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji, począwszy od kompleksowej 
oceny koncepcji i możliwości finansowania, poszukiwania partnerów, przygotowania wniosku o 
dofinansowanie, skutecznego udziału w panelu ekspertów, na rozliczaniu dotacji i zarządzaniu projektem 
kończąc.
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DLACZEGO WARTO Z NAMI 
WSPÓŁPRACOWAĆ?

Wiemy jak 
odnieść  sukces
Nasi specjaliści pomogli w 
pozyskaniu środków na 42 projekty 
badawczo-rozwojowe.

Know-How
Nasze know-how czerpiemy z 

wieloletniego doświadczenia. 

Rozumiemy złożoność dotacji i

wiemy, jak zastosować ich zasady 

do Twojej projektu.

Byli eksperci NCBR,
PARP, BGK, Komisji
Europejskiej
Dział doradczy tworzą byli eksperci 

naukowo-gospodarczy takich 

instytucji jak: Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Bank 

Gospodarstwa Krajowego,

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości oraz Komisji 

Europejskiej.

1 Interdyscyplinarny  
zespół
Nasz zespół składa się z naukowców
(Doktorów nauk technicznych), 
doradców podatkowych, prawników 
oraz finansistów. Tak szerokie 
kompetencje gwarantują szybkie 
oraz bezpieczną realizację dotacji.

Kompleksowa obsługa
Oferujemy pełne wsparcie w
pozyskaniu dotacji Bony na 
cyfryzację, począwszy od 
kompleksowej oceny koncepcji i 
możliwości finansowania, 
poszukiwania partnerów, 
przygotowania wniosku o 
dofinansowanie, skutecznego 
udziału w panelu ekspertów, na 
rozliczaniu dotacji i zarządzaniu 
projektem kończąc.

2

3

4

5
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PROJEKTY NA KTÓRE OSTATNIO 
POZYSKALIŚMY DOTACJE

Promar PPH Sp. z o.o.
Realizowany projekt badawczy dotyczył zmiany dotychczas 

stosowanego procesu produkcji przypraw i tym samym 

poszerzenia posiadanego zaplecza technologicznego. Efektem 

wdrożenia rezultatów projektu będą przyprawy o niespotykanej 

na rynku czystości mikrobiologicznej i cechach 

organoleptycznych. Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,86 

mln PLN

1

Opoczno I Sp. z o.o.
Oczekiwanym celem prac B+R jest uzyskanie produktu o 

właściwościach, które nie są dostępne wśród rozwiązań 

konkurencyjnych i stanowić będą istotny wyróżnik na mocno 

konkurencyjnym rynku ceramiki. Dofinansowanie wynosi ponad 

50% i obejmuje koszty m.in takie jak wynagrodzenia 

pracowników, surowce potrzebne do prowadzenia badań czy 

usługi podwykonawców (np. przebadanie nowej kompozycji 

szkliw).

3

Hufgard Polska Sp. z o.o.

Celem projektu stało się zatem opracowanie innowacji 

produktowej – struktur polimerowych do zastosowań jako 

środki dyspergujące, w wilgotnych mieszankach betonowych, 

formowanych w procesie wibroprasowania. Oczekuje się, że 

nowe produkty umożliwią poprawę jakości wytwarzanych 

elementów betonowych w zakresie wytrzymałości na 

rozciąganie, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz ścieralności. 

Wartość projektu: 6,4 mln PLN

2
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Opoczno Sp. z o.o.

W efekcie współpracy naszego zespołu z Laboratorium 

Technologicznym Spółki Opoczno szczegółowo i starannie  

zaplanowaliśmy przebieg prac B+R, obejmujący opracowanie 

takich kompozycji szkliw, które pozwolą uzyskać zarówno 

oczekiwaną gładkość powierzchni, jak i docelową klasę 

antypoślizgowości.Wartość pozyskanego dofinansowania 

wyniosła 0,72 mln PLN, co pozwoliło zrealizować w całości plan 

badawczy i osiągnąć wyznaczone cele projektowe naszego 

Klienta. 

4

Firma uzyskała możliwość demonstracji innowacyjnej linii 

technologicznej w skali przemysłowej oraz jej późniejsze 

wykorzystanie do celów komercyjnych. Rezultatem w 

kontekście rynkowym będzie wdrożenie przypraw o dotąd 

niespotykanej czystości mikrobiologicznej i cechach 

organoleptycznych. Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,86 

mln PLN, co pozwala zrealizować bieżące potrzeby 

inwestycyjne dużego przedsiębiorstwa oraz stworzyć trwałą 

infrastrukturę techniczną.

Promar PPH Sp. z o.o.

5
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NASZ KREATYWNY ZESPÓŁ

„Dążymy do tego, aby zachwycać nie tylko 
naszych klientów, lecz także siebie 
samych.”

Dotacja – Bony na Cyfryzację
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Jesteśmy zarówno umysłami ścisłymi, jak i twórcami. Od naszego zespołu 
oczekujemy nie tylko logicznego i abstrakcyjnego myślenia, lecz także 
szalonej kreatywności i zdolności do nieliniowego rozumowania.
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Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z innowacjami oraz 
rozwojem przedsiębiorstw.
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ROZLICZANIE 
DOTACJI. 

IP BOXULGA B+R

BADANIE STANU 
TECHNIKI

POZYSKANIE 
DOTACJI

PATENTY
WZORY 

PRZEMYSŁOWE

ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWE 

DOTACJĄ Nasze 
usługi
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NASI KLIENCI
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Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do
klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co
najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do
współpracy z InnovaTree

- Dominik Piekarski / Prezes Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

W imieniu firmy Promar pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z 
firmą InnovaTree. Usługi firmy InnovaTree świadczone są na wysokim 
poziomie, a zaangażowanie ich zespołu w realizację zadań, 
elastyczność oraz umiejętności dostosowane są do specyfiki naszej 
branży.

- Robert Śmiałek / Dyrektor Działu Rozwoju Promar PPH Sp. z
o.o.

Potwierdzam że firma InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą godna polecenia, 
która przy prowadzeniu naszego projektu wykazuje się profesjonalizmem, 
wysoką jakością świadczonych usług, a przede wszystkim doświadczeniem 
zawodowym co przyczynia się do efektywnej współpracy na każdym etapie 
realizacji projektu.

- Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z o.o.
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CO O NAS MÓWIĄ
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Nie wiesz, czy Twoja firma ma 
szanse na pozyskanie dotacji?

Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza praca jest chroniona przepisami prawa 
autorskiego. Wykonanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz 

rozpowszechnianie bez zgody InnovaTree Sp. z o.o. w całości lub części jest 
zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 

Copyright © 2021 by InnovaTree Sp. z o.o.

Bony na cyfryzację  – Ulotka (2021_04_20)

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej 
zrozumiesz dotacje oraz dowiesz się czy warto 
składać wniosek o dofinansowanie.

Dr inż. Szymon Talbierz

E: szymon.talbierz@innovatree.pl

T: +48 530 918 074

mailto:pawel.sieczkowski@innovatree.pl
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