
DOTACJA
WSPARCIE INFRASTRUKTURY 
DO ŁADOWANIA POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH I 
INFRASTRUKTURY DO 
TANKOWANIA WODORU

Dofinansowanie na  
rozwój infrastruktury dla 
pojazdów elektrycznych

• Poziom dofinansowania      do 50%

• Dla kogo      Małe, średnie i duże firmy

• Miejsce realizacji projektu      cała Polska



Infrastruktura do 
ładowania pojazdów 
elektrycznych i 
tankowania wodorem
To dotacja dla małych, średnich i dużych  przedsiębiorstw, a także

jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, wspólnot 

mieszkaniowych i rolników indywidualnych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, których tematyka dotyczy 

budowy lub modernizacji innej niż ogólnodostępna stacji ładowania 

pojazdów o mocy nie mniejszej niż 22 kW, ogólnodostępnej stacji 

ładowania o mocy od 50kW do 150 Kw, ogólnodostępnej stacji 

ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW lub ogólnodostępnej 

stacji wodoru.

Dofinansowanie przyznane zostanie  w formie bezzwrotnych dotacji. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przeznaczył na ten konkurs 870 000 000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące tej dotacji poznasz tutaj - obejrzyj 

film, który nagraliśmy specjalnie dla Ciebie.
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https://www.youtube.com/watch?v=bu58L0buTa4
https://www.youtube.com/watch?v=bu58L0buTa4
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WPROWADZENIE

Kto może otrzymać  
dotację?
Aby pozyskać dofinansowanie na 

Infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych 

powinieneś:

• zaliczać się do sektora małych, średnich lub 

dużych przedsiębiorstw,

• zaliczać się do jednostek samorządu 

terytorialnego,

• zaliczać się do spółdzielni lub wspólnoty 

mieszkaniowej,

• być rolnikiem indywidualnym.

• posiadać projekt, który będzie polegał na 

budowie lub przebudowie 

ogólnodostępnych lub innych niż 

ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych lub stacji do tankowania 

wodoru.
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Na co można przeznaczyć  
dofinansowanie?

Montaż, roboty budowlane i instalacja
Koszty montażu i robót budowlanych, wraz z kosztami wytworzenia instalacji przyłączeniowej.

Środki trwałe
Środki trwałe bezpośrednio związane z budową stacji ładowania lub stacji wodoru, a także koszty 

związane z wytworzeniem ich (wyłączając koszty budowy i modernizacji instalacji OZE).

Wartości niematerialne, prawne i dokumentacja techniczna
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych lub wytworzenie ich we własnym zakresie oraz 

nabycie dokumentacji technicznej.
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Leasing finansowy
Koszty obejmujące część kapitałową rat i inne opłaty związane ze spłatą lub pomniejszeniem 

kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – środki trwałe bezpośrednio związane z 

budową stacji ładowania i wodoru (wyłączając budowę i modernizację instalacji odnawialnych 

źródeł energii).

Koszty nadzoru i testów
Koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz testów i odbiorów (jeżeli zwiększają 

wartość środków trwałych).

Podatki i opłaty
Koszty obejmujące podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia (jeżeli 

nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) oraz 

podatki i opłaty poniesione podczas realizacji przedsięwzięcia.



Poziom  
dofinansowania

Terminy naborów  
wniosków

Wsparcie udzielane w tym programie:

25% kosztów kwalifikowanych na inne niż 
ogólnodostępne stacje ładowania o mocy nie 
mniejszej niż 22 kW,

30% kosztów kwalifikowanych na ogólnodostępne 
stacje ładowania o mocy od 50 kW do 150 kW z 
możliwością otrzymania dodatkowych 15% 
przyznawanych na podstawie miejsca realizacji 
projektu,

50% kosztów kwalifikowanych na ogólnodostępne 
stacje ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW,

50% kosztów kwalifikowanych na ogólnodostępne 
stacje wodoru.

Wnioski o dofinansowanie składać można 

od od 7 stycznia do 31 marca 2022 roku lub 

do wyczerpania środków alokacji.

INFRASTRUKTURA DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

SPRAWDŹ

https://www.youtube.com/watch?v=bu58L0buTa4
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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 
POZYSKALIŚMY DOTACJE

Novol Sp. z o.o.
Spółka Novol zgłosiła się do  zespołu InnovaTree z pytaniem o 

możliwość pozyskania dotacji na znaczącą modyfikację 

obecnych procesów produkcyjnych. W wyniku  współpracy  

spółki  z naszym zespołem eksperckim została przeprowadzona 

wnikliwa analiza procesów produkcyjnych zachodzących w 

firmie.  Pozwoliło to na zebranie rzetelnych i szczegółowych 

danych, które posłużyły do przygotowania kompletnej i spójnej 

dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny opłacalności 

przedsięwzięcia.

1

Hufgard Polska Sp. z o.o.
Spółka Hufgard zgłosiła się do nas po nieudanej próbie 

pozyskania dotacji na rozwój prac badawczo-rozwojowych. 

Dzięki pozyskaniu zaufania klienta mogliśmy na nowo zbadać i 

ocenić szanse spółki na pozyskanie dotacji.

W efekcie naszej współpracy firma uzyskała możliwość 

realizacji pierwszego projektu badawczego 

współfinansowanego z funduszy unijnych. Dofinansowanie dla 

projektu wyniosło ponad 3,9 mln PLN i pozwoli na 

przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku 

których ma powstać nowa gama domieszek do betonu. 

3

Na fali sukcesu i dynamicznego rozwoju oferty produktowej, 

przedstawiciele spółki zwrócili się do nas z  koncepcją prac 

badawczych nad nową gama produktów. Nowość produktowa, 

która miała być celem realizacji projektu zdecydowała o 

wyborze jednego z czołowych instrumentów pozyskania dotacji 

tzw. konkursu Szybkiej Ścieżki, organizowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plan badawczy zyskał 

przychylność ekspertów NCBiR i w rezultacie firma zyskała 

możliwość realizacji projektu o wartości ponad 2,3 mln zł w 

tym w dużej części finansowanego ze środków pochodzących z 

przyznanej dotacji.

Makrochem S. A.

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 –   Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych
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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 –   Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych



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



13

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.

14

CO O NAS 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

mailto:szymon.talbierz@innovatree.pl

