
POZNAJMY SIĘ
SPRAWDŹ, JAK RAZEM  
MOŻEMY ROZWINĄĆ  
TWÓJ BIZNES



WPROWADZENIE 

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą  

i doświadczeniem dotyczącym pozyskiwania i  

rozliczania dotacji, ulg podatkowych oraz własności  

intelektualnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, przekonani, że 

nasza wiedza, unikalne doświadczenie oraz 

wypracowane autorskie narzędzia będą nie tylko 

doraźnym wsparciem, ale długofalowo wpłyną na 

rozwój Państwa firmy. 

Dzień dobry
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POZNAJMY SIĘ 

Lata doświadczenia podpowiedziały nam,
że najlepszą drogą rozwoju przedsiębiorstwa  
jest budowanie potencjału do tworzenia  
własnego, unikalnego know-how.

Dział doradczy, który opiekuje się naszymi  

klientami to byli eksperci Narodowego  

Centrum Badań i Rozwoju, Banku  

Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa  

Inwestycji i Rozwoju, Polskiej Agencji  

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji  

Europejskiej.
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NASZE USŁUGI 

ZARZĄDZANIE  
KRYZYSOWE

DOTACJĄ

ULGA B+R

ZNAKI  
TOWAROWE

POZYSKIWANIE  
DOTACJI 

ROZLICZANIE  
DOTACJI 

IP BOX

WZORY
PRZEMYSŁOWE,  

PATENTY

BADANIE  
STANU 

TECHNIKI 

Nasz
e
usługi

Nasze  
usługi
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DLACZEGO MY?

01
Wiemy jak odnieść
sukces
Pozyskaliśmy 1,2 mld 

bezzwrotnych dotacji.

02
Know-how

Nasze know-how czerpiemy z  

wieloletniego doświadczenia.  

Rozumiemy złożoność dotacji  

i wiemy, jak zastosować ich  

zasady do Twojej projektu.

03
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.

04
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.

05
Kompleksowa usługa  
Oferujemy pełne wsparcie 
w procesesie pozyskania 
dotacji począwszy od 
kompleksowej oceny 
koncepcji i możliwości 
finansowania, poszukiwania 
partnerów, przygotowania 
wniosku o dofinansowanie, 
na rozliczaniu dotacji i 
zarządzaniu projektem 
kończąc.

Dlaczego 
InnovaTree?
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NASI EKSPERCI

Dr inż. Szymon Talbierz
Partner Zarządzający

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner

Monika Stecewicz
Dyrektor działu rozliczeń

Paweł Sieczkowski
Partner

Krzysztof Matczyński
Dyrektor Operacyjny

Doktor nauk technicznych. Były ekspert  
naukowo gospodarczy: NCBR, BGK, 
PARP  oraz Ministerstwa Inwestycji i 

Rozwoju.

Ekspert Komisji Europejskiej w 
zakresie  programu Horyzont Europa 
(2020).

Ponad 18-letnia praktyka w dotacjach  
oraz funduszach unijnych, 

doświadczenie  w realizacji projektów 
we wszystkich  dostępnych w Polsce 

funduszach.

Specjalista w dziedzinie 
pozyskiwania  dofinansowań na 

projekty badawczo-rozwojowe oraz 
inwestycyjne.

Kompetentny specjalista ds. 
rozwoju  biznesu oraz projektów 

badawczo-  rozwojowych.

Kluczowi członkowie zespołu
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OFERTA

Dr inż.

Szymon Talbierz

Jestem doktorem nauk technicznych,  

współzałożycielem i byłym prezesem  

najbardziej innowacyjnej firmy  

biotechnologicznej w Europie (EuropaBio  

Most innovative European Biotech SME  

Award). Byłem ekspertem naukowo-  

gospodarczym takich  instytucji jak:  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank  

Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo  

Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju  

Przedsiębiorczości oraz Komisja Europejska.

Jestem kompetentnym specjalistą ds.  

rozwoju biznesu oraz projektów badawczo-

rozwojowych. Prowadzony przeze mnie zespół  
jest uważany za najskuteczniejszy w Polsce w  

pozyskiwaniu dotacji unijnych na działalność  

B+R.
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OFERTA

Dr inż.

Natalia Kujawska

Jestem kompetentną specjalistką ds.  

projektów badawczo-rozwojowych.  

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z  

innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na  

badania oraz wdrożenia innowacji.

Współpracuję zarówno z dużymi polskimi  

i międzynarodowymi przedsiębiorstwami  

oraz start’upami. Byłam ekspertem

naukowo-gospodarczym: NCBR, PARP, BGK,  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz  

Komisji Europejskiej w zakresie programu  

Horyzont 2020.
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OFERTA

Monika Stecewicz

Pracowałam zarówno w strukturach  

administracji centralnej, rządowej

i samorządowej, a także w firmie  

konsultingowej, miałam więc okazję na  

zdobycie doświadczenia zarówno z punktu  

widzenia pracownika Instytucji Zarządzającej  

jak i ze strony Beneficjenta pomocy  

publicznej.

Dodatkowo prowadziłam szkolenia z zakresu  

rozliczania projektów współfinansowanych  

ze środków unijnych dla Beneficjentów  

pomocy publicznej w tym jednostek  

samorządu terytorialnego oraz  studentów  

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w  

Poznaniu.

Realizowałam i odpowiadałam za projekty dla  

wielu podmiotów, które otrzymały dotacje:  

przedsiębiorców, instytucji kościelnych,  

samorządów, instytucji rządowych, organizacji  

non-profit, krajowych i wojewódzkich  

zarządców dróg oraz konserwatorów  

zabytków.
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OFERTA

Paweł Sieczkowski

Specjalizuję się w projektach związanych z  

prowadzeniem lub wdrażaniem wyników  

prac badawczo-rozwojowych. Posiadam  

wieloletnie doświadczenie w zakresie  

wspierania działalności badawczo-  

rozwojowej, zdobywane w instytucjach  

publicznych (NCBR).

Przystępując do pracy z klientem, staram  

się zrozumieć jego bieżące potrzeby oraz  

wyznaczyć długofalowy plan rozwoju

przedsiębiorstwa w oparciu o nowe produkty  

i technologie. Ważne, aby właściwie  

wykorzystać dostępne szanse, ale także  

realnie ocenić dostępny potencjał i dostrzec  

ewentualne ograniczenia.
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WPROWADZENIE 

SPECJALISTA
DS. POZYSKIWANIA  

DOTACJI 

ANALITYK  
FINANSOWY

SPECJALISTA
DS. ROZLICZANIA  

DOTACJI 

RZECZNIK  
PATENTOWY

GRAFIK 

PROJECT MANAGER ACCOUNT MANAGER 

KLIENT

Nasz zespół projektowy
ds. pozyskiwania dotacji
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DLACZEGO MY?

Co nas wyróżnia?

Sukces zawsze opiera się na dwóch filarach - pomysł naszego klienta,  
plus nasz zespół i jego kultura pracy.

12

Nigdy nie spoczywamy na laurach — cechuje nas pozytywna energia i 
zapał do działania. Wiemy, że zawsze możemy osiągnąć 10 razy więcej i 
starać się o kolejne dotacje na rozwój naszych klientów.

Relacja z klientem - to podstawa naszej pracy- chcemy działać na Twoją  
korzyść i staramy się z całych sił, aby nasza współpraca była dla Państwa  
miłym wspomnieniem oraz zakończyła się sukcesem z korzyścią dla obu  
stron.

01

02

03



NASZE SUKCESY 

+
Branże,

dla których
pozyskaliśmy  

dotacje

IT
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OFFSHORE 

MEDYCYNA

AUTOMOTIVE/  
TRANSPORT

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

CHEMIA

TWORZYWA  
SZTUCZNE 

LOTNICTWO

MARINE 



NASI KLIENCI 

Nasi klienci
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CASE STUDY

Case study
Zawsze zagłębiamy się w szczegóły, dopóki nie  
zrozumiemy rzeczywistości, która nas otacza. Zawsze  
zadajemy sobie pytania „czy to prawda?” i „dlaczego?”,  
aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny.

Dr inż. Natalia Kujawska, Partner InnovaTree
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CASE STUDY

01

1,61 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

0,72 mln
WY SOKOŚĆ 

DOFINANSO WANIA 

Projekt polegał na wdrożeniu koncepcji udoskonalenia  
materiałów. Główną potrzebą spółki było opracowanie  i 
wdrożenie ulepszonych produktów, które łączyłyby w  
jednym rodzaju płytek dwie funkcjonalności – wysoką  
klasę antypoślizgową z jednoczesnym zachowaniem
gładkiej powierzchni kafla. Wartość dofinansowania  
wyniosła 0,72 mln PLN – klient osiągnął wyznaczone  
cele projektowe i zrealizował swój projekt badawczy.
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OFERTA

02
Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż 
materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, oraz 
sprzedaż surowców chemicznych. Spółka zgłosiła się do nas 
po rozpoczęciu realizacji projektu o wartości 25 mln PLN, 
którego celem było rozwiązanie problemu recyklingu 
poaluminiowych zgarów solnych w wyniku przeprowadzenia 
projektu badawczego. Efektem naszej współpracy było 
przygotowanie wszystkich istotnych elementów zapytania 
ofertowego, tj. prawidłowe określenie przedmiotu 
zamówienia, ustalenia warunków udziału w postępowaniu i 
ustalenia kryteriów oceny ofert. 
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53 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

45 miesięcy
CZAS TRWANIA

PROJEKTU



CASE STUDY

03
Klient zwrócił się do nas z koncepcją prac badawczych  
nad nową gamą produktów. Wyniki badań wykazały, iż  
na rynku globalnym nie ma dostępnych w sprzedaży  
mieszanin sadzowych ani mieszanek kauczukowych
o składzie podobnym do proponowanych przez  
firmę. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym
spółka uruchomiła własny dział B+R, a efekty jego  
pracy przyczyniły się do rozpoczęcia współpracy z  
międzynarodową firmą CONTINENTAL.

2,30 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

1,20 mln
WY SOKOŚĆ 

DOFINANSO WANIA 
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CASE STUDY

04
Celem projektu było przygotowanie zaplecza
technologicznego do produkcji żurawi serwisowych  
potrzebnych farmom wiatrowym, o unikalnych  
rozwiązaniach na skalę światową. W efekcie naszej  
współpracy klient uzyskał dofinansowanie na
pozyskanie zasobów infrastrukturalnych i technicznych,  
pozwalających na rozpoczęcie produkcji żurawi

serwisowych według własnej koncepcji.

4,10 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

1,50 mln
WY SOKOŚĆ 

DOFINANSO WANIA 
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CASE STUDY

05
Projekt polegał na wdrożeniu koncepcji udoskonalenia  
materiałów. Główną potrzebą spółki było opracowanie  i 
wdrożenie ulepszonych produktów, które łączyłyby w  
jednym rodzaju płytek dwie funkcjonalności – wysoką  
klasę antypoślizgową z jednoczesnym zachowaniem
gładkiej powierzchni kafla. Wartość dofinansowania  
wyniosła 0,72 mln PLN – klient osiągnął wyznaczone  
cele projektowe i zrealizował swój projekt badawczy.

3,16 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

1,86 mln
WY SOKOŚĆ 

DOFINANSO WANIA 
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CASE STUDY

06
Laboratoria MicroX Labs opracowały projekt badawczy  
który przyspieszy selekcję pacjentów zagrożonych
ciężkim przebiegiem Covid-19. Dofinansowanie, które  
pomogliśmy zdobyć to 4,67 mln zł i właśnie dzięki
niemu MicroX sfinansował działania podwykonawców,  
oraz zakupił materiały niezbędne do prowadzenia

badań.

4,67 mln
WAR T OŚĆ 

PR O J EKTU 

6,12 mln
WY SOKOŚĆ 

DOFINANSO WANIA 
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OPINIE 

01
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.

02
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.

03
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.

Dominik Piekarski / Prezes

Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

Robert Śmiałek / Dyrektor Działu  

Rozwoju Promar PPH Sp. z o.o.

Dariusz Gaszek / MDM NT 

Sp. z  o.o.

Co o nas mówią
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NASZE LOKALIZACJE 

Warszawa
Villa Metro Business House  

Ul. Puławska 145

Gdynia

Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny  

Al. Zwycięstwa 96/98

Nasze lokalizacje
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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.

Thank you for doing  
business with us


