
Horyzont Europa  

EIC Accelerator

Dofinansowanie na 
innowacyjne projekty

• Poziom dofinansowania 🡪 do 70%

• Dla kogo 🡪 MŚP oraz Small mid-cap" 
(zatrudnienie do 500 osób)

• Miejsce realizacji projektu 🡪 cała Europa



EIC Accelerator
Głównym celem programu Horyzont Europa jest finansowanie 

przełomowych badań i innowacji. Budżet na lata 2021 – 2027 wyniesie 

aż 1 087,6 mln EUR. Jednym z konkursów w programie Horyzont 

Europa jest EIC Accelerator.

 

O wsparcie mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające 

kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps - 

zatrudniające do 500 osób posiadające produkt lub rozwiązanie 

zaawansowany badawczo na poziomie TRL 5/6 (tj. dokonano 

demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych).

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na 

innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne - społeczne czy 

usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz 

jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku 

europejskim oraz globalnym.
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WPROWADZENIE

Kiedy możesz 
skorzystać z dotacji?

EIC Accelerator jest skierowany do przedsiębiorstw 

(głównie start-upów oraz MŚP) w celu zwiększenia 

skali innowacji mających potencjał do kreowania 

nowych lub dokonywania przełomu na istniejących 

rynkach.

Możesz skorzystać z dotacji EIC Accelerator, jeśli:

• rozwijasz produkt/proces/usługę charakteryzującą 

się wysokim ryzykiem

• Twój pomysł ma potencjał do kreowania nowych 

lub dokonywania przełomu na już istniejących 

rynkach i przyczyniasz się do rozwoju innowacji 

społecznych

• opierasz się na odkryciach naukowych, radykalnym 

myśleniu lub przełomowych odkryciach 

technologicznych (tzw. „deep tech”)

• potrzebujesz wysokiego poziomu finansowania 

przez dłuższy okres czasu, zanim zainwestowane 

środki zaczną generować zyski

Dotacja – EIC Accelerator
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JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO KONKURSU?

Aby zakwalifikować się do konkursu, musisz spełniać przynajmniej jeden z 
następujących warunków:

• Twoja firma to start-up lub MŚP (w tym spin-out) z siedzibą w państwie członkowskim UE lub 
krajem stowarzyszonym z programem Horyzont Europa

• Twoja firma to Small mid-cap  (do 500 pracowników) z siedzibą w państwie członkowskim UE 
lub krajem stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Ponadto, potrzebujesz 
dofinansowania w celu szybkiego zwiększenia skali przedsięwzięcia oraz Twoje działania są na 
9 poziomie gotowości technologicznej („Technology Readiness Level”) - np. komercjalizacja i 
wprowadzenie na rynek. W tym przypadku możesz wnioskować tylko o komponent 
inwestycyjny.

• Jesteś osobą fizyczną lub prawną:
a) z państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 

Europa, zamierzającą założyć MŚP lub small mid-cap w kraju członkowskim UE lub 
stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Założenie firmy będzie konieczne 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

b) zamierzającą zainwestować w MŚP lub small mid-cap w kraju członkowskim UE lub 
stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Wniosek złożysz w imieniu 
MŚP/small mid-cap, natomiast umowa o dofinansowanie zostanie podpisana 
wyłącznie z firmą będącą beneficjentem.

c) z państwa niebędącego członkiem UE/Horyzontu Europa, chcącą założyć MŚP 
(wliczając start-upy) lub zamierzającą relokować istniejący MŚP do państwa 
członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa.

Działania te musisz wykonać jeszcze przed złożeniem pełnego wniosku oraz udowodnić, 
że wejście na rynek w UE lub HE będzie efektywne i skuteczne. 

Aby dbać o interesy UE, Komisja Konkursowa może postawić w umowie konkretne 
warunki oraz sprecyzować kolejne kroki, które muszą zostać spełnione.
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RODZAJE DOFINANSOWAŃ

EIC Accelerator zapewnia finansowanie mieszane (tzw. „blended finance”) 

wspierające rozwój (na 5/6-8 poziomie gotowości technologicznej), 

wprowadzanie na rynek i zwiększenie skali działalności (na 9 poziomie gotowości 

technologicznej). Finansowanie mieszane składa się z komponentu 

inwestycyjnego i grantowego:

 

• komponent inwestycyjny:

▪ od 0,5 mln do 15 mln €

▪ zwykle w formie kapitału lub quasi-kapitału

▪ w zamian za max. 25% udziałów spółki 

▪ inwestycja dokonywana w formie “cierpliwego kapitału”, z długą 

średnią perspektywą zwrotu z inwestycji (7-10 lat)

• możesz zabiegać o komponent inwestycyjny, jeśli:

▪ potrzebujesz wypełnić lukę finansową w celu szybkiego rozwoju 

Twojej innowacji charakteryzującej się wysokim ryzykiem i nie 

potrzebujesz dotacji

▪ firmy small mid-cap mogą wnioskować jedynie o komponent 

inwestycyjny (nie kwalifikują się do pozyskania dotacji)
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RODZAJE DOFINANSOWAŃ

• dotacja:

▪ maksymalnie 2,5 mln €

▪ poziom dofinansowania: 70%

▪ finansowane działania powinny zostać ukończone w ciągu 24 

miesięcy

▪ firmy small mid-cap nie kwalifikują się do otrzymania dotacji (mogą 

wnioskować jedynie o komponent inwestycyjny)

• możesz zabiegać o:

▪ opcję “grant only” lub “grant first“ (tj. maksymalnie 2,5 mln € w celu 

pokrycia wydatków potrzebnych do uzyskania 5/6-8 poziomu 

gotowości technologicznej, bez jednoczesnego wnioskowania o 

komponent inwestycyjny)

▪ opcja „grant only” dostępna jest w momencie, gdy posiadasz 

wystarczające środki własne na wdrożenie innowacji na rynek oraz 

zwiększenie skali działalności (9 poziom gotowości technologicznej)

▪ opcja „grant first” dostępna jest w momencie, gdy Twoja innowacja 

wciąż wymaga znaczącej ilości działań w celu walidacji i 

zademonstrowania jej w warunkach rzeczywistych, a tym samym 

określenie jej potencjału komercyjnego nie jest jeszcze możliwe. 
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OCENA WNIOSKU

01

Na ile pomysł jest 

niespotykany oraz czy jest to 

odpowiedni czas na jego 

wprowadzenie?

Jaki jest potencjał do rozwoju, 

adekwatność potrzeb 

finansowych oraz szerszy 

wpływ innowacji?

Jaki jest poziom motywacji 

zespołu oraz jego potencjał?

DOSKONAŁOŚĆ

02

WPŁYWOWOŚĆ

03

STOPIEŃ RYZYKA, 
REALIZACJI ORAZ 
ZAPOTRZEBOWANIE 
FINANSOWE

Twój wniosek będzie oceniany w systemie zero-jedynkowym (GO lub NO-GO) według niżej opisanych zasad. 

Szczegółowy opis kryteriów, wg których będą oceniane short applications oraz full applications, dostępny 

jest w Work Programme.

Dotacja – EIC Accelerator
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OCENA SHORT APPLICATION

Dotacja – EIC Accelerator

01

Czy innowacja charakteryzuje 

się wysokim stopniem 

nowości – w porównaniu do 

istniejących już produktów, 

usług i modeli biznesowych – 

z wysokim potencjałem do 

kreowania nowych lub 

dokonywania znaczącego 

przełomu już istniejących 

rynków?

Czy jest to odpowiedni 

moment na wprowadzenie 

Twojej innowacji w 

kontekście rynku, 

użytkowników i społecznego 

lub naukowego rozwoju 

technologicznego i trendów z 

nim związanych?

Czy innowacja ma potencjał do 

rozrostu? Czy potrzeby 

finansowe są odpowiednio 

określone i realistyczne?

Czy jeśli innowacja odniesie 

komercyjny sukces, wpłynie 

szerzej na społeczeństwo, 

ekonomię, środowisko lub 

klimat?

Czy Twój zespół ma 

wystarczające umiejętności oraz 

motywację, żeby wprowadzić 

pomysł na rynek? Czy obecnie 

brakuje mu jakichś niezbędnych 

kompetencji?

DOSKONAŁOŚĆ

02
WPŁYWOWOŚĆ

03
STOPIEŃ RYZYKA, 
REALIZACJI ORAZ 
ZAPOTRZEBOWANIE 
FINANSOWE
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OCENA FULL APPLICATION

Dotacja – EIC Accelerator

01

kryteria z short application +

Czy innowacja opiera się na 

technologii lub 

technologiach, które były 

testowane w warunkach 

laboratoryjnych, w celu 

określenia potencjału oraz 

oceny stopnia ryzyka (tj. czy 

znajduje się na min. 5/6 

poziomie gotowości 

technologicznej)

Czy Twoja firma posiada 

niezbędne Prawa Własności 

Intelektualnej, aby zapewnić 

swobodę działania i 

odpowiednią ochronę 

pomysłu?

kryteria z short application +

Czy potencjalny rynek, na który 

skierowana jest innowacja, 

został odpowiednio 

przeanalizowany oraz została 

przeprowadzona analiza 

konkurencji?

Czy został stworzony 

przemyślany plan 

komercjalizacji pomysłu?

Czy zostali już zaangażowani 

kluczowi partnerzy potrzebni 

do rozwijania i komercjalizacji 

pomysłu?

kryteria z short application +

Czy przygotowano już jasny plan 

działań ze zdefiniowanymi 

kamieniami milowymi, etapami, 

celami do osiągnięcia, a także 

przypisano do nich odpowiednie 

zasoby oraz realne ramy 

czasowe?

Czy natura i stopień ryzyka 

inwestycji może sprawić, że 

inwestorzy nie będą skłonni do 

jej sfinansowania?

Czy zostały zidentyfikowane 

główne zagrożenia i opracowany 

ewentualny plan działania, aby 

im zapobiec?

DOSKONAŁOŚĆ

02
WPŁYWOWOŚĆ

03
STOPIEŃ RYZYKA, 
REALIZACJI ORAZ 
ZAPOTRZEBOWANIE 
FINANSOWE



EKSPERCI
Wniosek oceniany jest przez dwa typy ekspertów:

EKSPERCI ZDALNI

Wnioski oceniane są zdalnie w kroku pierwszym short application i w 

kroku trzecim full application przez niezależnych ekspertów, 

wybranych z zastrzeżonej bazy Unii Europejskiej.

Wybierani są eksperci z różnych środowisk i sektorów, aby zapewnić 

różnorodność umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia.

Do każdego wniosku przydzielana jest inna grupa ekspertów 

oceniających pomysł. Wybierani są oni na podstawie ich 

doświadczenia i wiedzy z zakresu zarządzania projektem, technologii, 

innowacji, inwestowania, finansów, przedsiębiorczości, a także 

biznesu. Przykładana jest duża uwaga do zapewnienia balansu w 

różnorodności płciowej i pochodzeniowej, a także udziału ekspertów 

w sektorze prywatnym i publicznym. Co roku, min. ¼ ekspertów 

zdalnych podlega wymianie.

JURY

Twój wniosek jest oceniany przez Jury w ramach etapu 4 polegającego 

na bezpośrednim wywiadzie w Wnioskodawcą.

Osoby zasiadające w gremium mogą poszczycić się znaczącym 

doświadczeniem. Są nimi przedsiębiorcy rozwijający innowacyjne 

przedsiębiorstwa na terenie Europy lub całego świata, inwestorzy 

(bankowi, venture capital, aniołowie biznesu, crowd-funderzy itp.), a 

także eksperci zaangażowani w innowacje ekosystemowe (szkoły 

biznesowe, uniwersytety, centra innowacji, akceleratory).

Przydzielani są oni do paneli tematycznych składających się 

maksymalnie z 6 osób.

Lista Jury jest na bieżąco aktualizowana, z uwagi na bezustannie 

prowadzony proces rekrutacji.
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DOWIEDZ SIĘ, JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI 
FINANSOWANIA TWOJEGO POMYSŁU1

PRZYGOTUJ 
PEŁNY WNIOSEK

PRZEDSTAW 
SWOJĄ 
INNOWACJĘ

43

5

WNIOSEK KROK PO KROKU

NAPISZ SHORT APPLICATION2

OCZEKUJ NA 
WYNIKI ZDALNEJ 
OCENU

Proces wnioskowania składa się z 

5 kroków:

1. Moduł diagnostyczny

2. Short application

3. Full application

4. Złożenie wniosku i oczekiwanie 

na zdalną ocenę

5. Bezpośrednie rozmowy z 

wybranymi Wnioskodawcami



Wynagrodzenia

12

Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie?

Zakup towarów
i usług

Wydatki związane 
z pracami B+R

Podwykonawstwo Koszty podróży Amortyzacja 
środków trwałych

Rozwój i demonstracja 
technologii

Dotacja – EIC Accelerator

Wynagrodzenia pracowników 
B+R i kadry technicznej 
zatrudnionej na umowę o 
pracę a także wynagrodzenia 
osób zatrudnionych na 
umowę zlecenie czy B2B.

Zakup materiałów i 
podzespołów, które są 
zużywane w trakcie realizacji 
projektu.

To licencje, oprogramowanie, 
wynajem laboratorium i 
infrastruktury niezbędnej do 
realizacji badań przeprowadzonych w 

pracach badawczo-rozwojowych. 

Koszty usług 
podwykonawców, którym 
zlecamy przeprowadzenie 
konkretnych zadań w 
projekcie. 

Koszty związane z 
udziałem w 
spotkaniach 
projektowych.  

Koszty związane z 
użytkowaniem 
zakupionych i  lub 
własnych środków 
trwałych, które służą do 
realizacji prac badawczych.

Przetestowanie w praktyce 
planowanego rozwiązania, 
produktu, usługi lub procesu: 
prototypowanie, skalowanie,  
demonstracja itp. 



Poziom dofinansowania

Łączny budżet wynosi 1 087,6 mln EUR, z czego 592,5 mln EUR przeznaczone jest na nabór ogólny i 

495,1 mln EUR na tematyczny

Grant: Dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5-2,5 mln EUR)

Finansowanie mieszane: dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych (do 2,5 mln EUR), finansowanie 

kapitałowe do 15 mln EUR (wymagana dodatkowa ocena due diligence); coaching
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Co oferujemy?

01

Zanim zaczniemy 

przygotowywać projekt 

dotacyjny, musimy lepiej 

poznać Twoją firmę. 

Prowadzimy bezpłatną 

dogłębną i kompleksową 

analizę koncepcji projektu, 

aby upewnić się, że Horyzont 

EIC Accelerator to 

odpowiedni wybór.

Przygotowując projekt do 

konkursu EIC Accelerator, 

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 15-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.

Bezpłatna analiza 
szans
na pozyskanie dotacji

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.

Dotacja – EIC Accelerator
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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 

pozyskanie dotacji z Horyzont 

EIC Accelerator, 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

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

Hufgard Polska Sp. z o.o.

2

Dotacja – EIC Accelerator



17

IT
Software House który od 5 lat tworzy także własne 

oprogramowanie. W ramach analizy zidentyfikowaliśmy kilka 

projektów kwalifikujących się do ujęcia w ramach ulgi B+R. 

Firma m.in. pracowała nad tworzeniem nowego oraz 

ulepszaniem istniejącego specjalistycznego oprogramowania 

dla branży geologicznej. Do w/w prac był wykorzystywanych 

sprzęt komputerowy od którego były dokonywane odpisy 

amortyzacyjne. Firma prowadziła ewidencję, dzięki której udało 

się określić wykorzystanie sprzętu w działalności B+R. Finalnie 

w ramach ulgi podatkowej B+R udało się rozliczyć 120 tys. PLN

4

Firma z branży chemicznej zajmująca się od ponad 20 lat 

produkcją specjalistycznych klejów. W ramach prowadzonej 

działalności badawczej dział B+R opracował unikatową 

formułę, która nie była do tej pory stosowana przez 

konkurencję. W związku z tym firma postanowiła opatentować 

swoje nowatorskie rozwiązanie. Do kosztów ulgi B+R 

zaliczyliśmy wynagrodzenie rzecznika patentowego (10 tys. 

PLN) oraz opłaty urzędowe. Łącznie wszystkie koszty 

patentowe wyniosły 82 tys. PLN a po dodaniu pozostałych 

kosztów kwalifikowanych korzyść podatkowa finalnie wyniosła 

180 tys. PLN

Branża chemiczna

5

Zobacz wszystkie 
nasze realizacje na:

www.innovatree.pl/case-study

Możesz także zeskanować kod

Dotacja – EIC Accelerator



18

NASZ KREATYWNY ZESPÓŁ

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

Dotacja – EIC Accelerator
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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.

Dotacja – EIC Accelerator



Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z innowacjami oraz 
rozwojem przedsiębiorstw.

POZYSKANIE 
DOTACJI

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji.

ROZLICZANIE 
DOTACJI

Oferujemy pełen pakiet usług związany z 
rozliczaniem zewnętrznego finansowania. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
DOTACJĄ

Kompleksowy przegląd dokumentacji 
projektowej. Rekomendujemy działania 

naprawcze.

ULGA B+R

Wdrażamy ulgi podatkowe na badania i rozwój

ZNAKI
TOWAROWE

Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia 
ochrony znaków 

IP BOX

Innowacyjne 5% podatku. Innovation Box to rodzaj 
zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą 
zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.

PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, 
Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.

BADANIE STANU 
TECHNIKI

Przeprowadzamy badania zdolności 
patentowej wynalazków, stanu techniki

BADANIE STATUSU 
MŚP

Określamy status przedsiębiorstw zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014

20

NASZE USŁUGI

Dotacja – EIC Accelerator
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NASI KLIENCI

Dotacja – EIC Accelerator



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 ONAS MÓWIĄ
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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.

Z przyjemnością przedyskutuję z  

Państwem szczegółowo naszą ofertę,  

w celu jak najlepszego dostosowania  

jej do Państwa potrzeb. W przypadku  

jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Dr inż. Szymon Talbierz

E: szymon.talbierz@innovatree.pl

T: +48 530 918 074
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