
POZYSKIWANIE
DOTACJI
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.

Wierzymy, że możemy pomóc celom biznesowym  

Państwa firmy. Proponujemy praktyczne i skuteczne  

rozwiązania – rozwijajmy ją razem przy pomocy  

funduszy unijnych.

Dzień dobry
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POZYSKIWANIE DOTACJI

Dokonamy analizy zaprezentowanego przez Państwa przedsięwzięcia  

pod kątem możliwości uzyskania dotacji.

Analiza ma na celu zweryfikowanie: czy planowany projekt wpisuje  się 

w kryteria oceny? Czy konieczne są do przeprowadzenia działania  

przygotowawcze?

Ponadto Analiza podmiotowa obejmie badanie kwalifikowalności  

Państwa firmy do uzyskania dotacji ze względu na sytuację  

ekonomiczno-finansową oraz formalno-prawną, w jakiej Spółka się  

znajduje.

W celu maksymalizacji szans na uzyskanie dotacji niezbędne jest  

opracowanie wstępnej koncepcji oraz prawidłowej logiki projektu.  W 

związku z powyższym dostarczymy niezbędnego wsparcia w celu  

dostosowania Projektu pod kątem kryteriów oceny oraz wymagań  

stawianych przez instytucję oceniającą wniosek o dofiansowanie.

ANALIZA POTENCJAŁU 

MODELOWANIE PROJEKTU 
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Zakres usług

Uzyskanie dofinansowania związane jest przede wszystkim z  

koniecznością przygotowania kompleksowej dokumentacji spełniającej  

zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne.

Wraz z Państwa zespołem projektowy przygotujemy wszystkie  

wymagane dokumenty oraz zasugerujemy zakres i treść dokumentów  

dodatkowych w postaci opcjonalnych załączników do wniosku, które  

pozwolą ekspertom na lepsze zrozumienie celów projektu.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI 
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POZYSKIWANIE DOTACJI

W proces tworzenia dokumentacji aplikacyjnej zaangażowani zostaną:
• Konsultanci merytoryczni InnovaTree: Specjaliści ds. pozyskiwania  

dotacji, specjaliści ds. rozliczania dotacji, analityk finasowy.

• Partnerzy InnovaTree, byli eksperci NCBR, BARP, BGK, Komisji  

Europejskiej z kilkunastoletnim doświadczeniem w ocenie  

wniosków o dofinansowanie.

• Rzecznik patentowy w obszarze związanym z kryterium własności  

intelektualnej a także grafik oraz fotograf, odpowiedzialni za  

oprawę wizualną dokumentacji aplikacyjnej.

Podczas sporządzania dokumentacji, dbamy ̨ o to, aby przewidzieć  

wszystkie możliwe trudności oraz ryzyka, które mogłyby się pojawiać  na 

etapie realizacja projektu objętego dofinansowaniem. Powyższe ma  na 

celu ułatwienie Państwu procesu wdrażania oraz rozliczania danego  

projektu.

Będziemy odpowiedzialni za bieżące monitorowanie stron  internetowych 

instytucji oceniającej wniosek oraz kontakt z tą  instytucją. Ponadto 

Instytucja oceniająca wniosek może zgłaszać swoje  rekomendacje 

odnośnie ewentualnych wyjaśnień lub zmian w treści  złożonego 

wniosku. Po zapoznaniu z rekomendacjami, opracujemy

i przekaże stosowne uzupełnienia.

W obecnej formule oceny wniosków panel ekspertów ma kluczowe  

znaczenie w procesie pozyskiwania dotacji. Szkolenie przygotowujące  

Spółkę do oceny projektów przeprowadzą Partnerzy InnovaTree - byli  

eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej, którzy oceniali wnioski  o 

dofinansowanie na panelach ekspertów.

OCENA WNIOSKU4
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POZYSKIWANIE DOTACJI

Pomożemy przygotować i skompletować wszystkie dokumenty  

niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie,  

możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów  umowy 

oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.

Prawidłowe wykorzystanie przyznanej dotacji zależy od znajomości  

wymagań formalnych w zakresie realizacji i rozliczania projektu.

Eksperci InnovaTree przeszkolą pracowników Państwa firmy, którzy  

zaangażowani będą w realizację Projektu, z zasad prowadzenia oraz  

rozliczania, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej.

Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności  do 

prawidłowego rozliczania przyznanej dotacji, umiejętności  

prawidłowego dokumentowania wydatków oraz kontroli realizacji  

projektu. Warsztaty mają charakter otwarty, przez co stwarzają  

możliwość spotkania doświadczonego eksperta i wymiany  

doświadczeń, a także omawiania indywidualnych przypadków.

UMOWA O DOFINANSOWANIE 

SZKOLENIE Z ZASAD ROZLICZANIA PROJEKTÓW
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POZYSKIWANIE DOTACJI

Nasz zespół projektowy

SPECJALISTA
DS. POZYSKIWANIA  

DOTACJI 

ANALITYK  
FINANSOWY

SPECJALISTA
DS. ROZLICZANIA  

DOTACJI 

RZECZNIK  
PATENTOWY

GRAFIK 

PROJECT MANAGER ACCOUNT MANAGER 

KLIENT
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POZYSKIWANIE DOTACJI

Lata doświadczenia podpowiedziały nam,
że najlepszą drogą rozwoju przedsiębiorstwa  
jest budowanie potencjału do tworzenia  
własnego, unikalnego know-how.
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http://www.youtube.com/watch?v=L4H964PzDr8&t


OFERTA

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

+
Branże,

dla których
pozyskaliśmy  

dotacje

IT
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OFFSHORE 

MEDYCYNA

AUTOMOTIVE/  
TRANSPORT

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

CHEMIA

TWORZYWA  
SZTUCZNE 

LOTNICTWO

MARINE 



POZYSKIWANIE DOTACJI

Nasi klienci
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POZYSKIWANIE DOTACJI

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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OFERTA

01
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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1,61 mln
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

0,72 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



OFERTA

02
Działalność MDM NT skoncentrowana jest na produkcji 
wysokiej jakości filmów paroprzepuszczalnych 
wytwarzanych na bazie TPU  i PP/PE , filmów 
paroizolacyjnych na bazie PP i PE oraz akcesoriów 
dachowych. Potrzeby grupy MDM NT wynikały z 
ograniczonych możliwości prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych w ramach posiadanej 
infrastruktury. Współpraca MDM NT z zespołem 
InnovaTree skupiła się na pozyskaniu dofinansowania 
na stworzenie kompleksowej infrastruktury badawczej i 
tym samym wdrożenie ustandaryzowanej działalności 
R&D.
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9,28 mln
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

1,88 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



OFERTA

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.
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2,30 mln
WARTOŚĆ
PROJEKTU

1,20 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



OFERTA

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.
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4,10 mln
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

1,50 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



OFERTA

05
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.
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3,16 mln
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

1,86 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



OFERTA

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.
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6,12 mln
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

4,67 mln
WYSOKOŚĆ

DOFINANSOWANIA



POZYSKIWANIE DOTACJI

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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POZYSKIWANIE DOTACJI

01
Wiemy jak odnieść  
sukces
1,2 mld PLN pozyskanych 

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 projektu.

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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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 omówię z Państwem 

naszą ofertę. Zapraszam do kontaktu 

w celu dopasowania oferty do Państwa 

potrzeb i oczekiwań.

Dr inż. Szymon Talbierz

E: szymon.talbierz@innovatree.pl

T: +48 506 304 718


