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Partner Kraków oraz Grupa Partner sp. z o.o. to firmy świadczące innowacyjne usługi dla biznesu. Zrozumienie 

naszych Klientów jest kluczem do sukcesu. Poprzez stosowanie wysokich standardów obsługi Klienta i 

elastyczne model pracy jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa potrzeb. 

 
 

 

DORADZTWO W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 
 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Działamy od 2003 roku w sektorze doradztwa biznesowego. Naszym celem 

jest wyznaczanie strategii i skuteczne pozyskiwanie kapitału. Działalność firmy 

polega na pozyskiwaniu dotacji unijnych. Oferujemy pełne opracowanie strategii 

pozyskiwania dotacji, z uwzględnieniem wszelkich możliwych źródeł pomocy. 

Gwarantujemy przygotowanie zawartości merytorycznej wybranych wniosków, oraz 

pomoc w działaniach zwiększających szansę na dofinansowanie. Stale monitorujemy 

możliwość aplikowania o środki pomocowe w pełnym zakresie merytorycznym. 



Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację 
 
 

Planowane rozpoczęcie naboru  
wniosków: 

Data zakończenia naboru: 

 
20 września 2021 r. 

 
20 października 2021 r. 

 

 

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z 

koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w 

warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub 

wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem 

epidemii. 

 
 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

 

- Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w 

formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy 

księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – 

komponent obligatoryjny projektu; 

 

- Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub 

związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i 

zakup usług doradczych lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia 

rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu. 

 

 

Kto może starać się dofinansowanie? 
 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej, co 

znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. 

 
 

Ile środków można otrzymać? 
 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu wynosi: 
 

- Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis – 85%; 

 

- Minimalny wkład własny – 15%. 
 

- Minimalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych – 60 000,00 PLN. 
 
- Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych – 300 000,00 PLN. 

 

 
- Zespół Partner Kraków 


