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Celem tego dokumentu jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowań na rozwój firmy. Działania w
tym zakresie mogą być kilkuetapowe. Dostarczamy rozwiązań, które w wielu przypadkach pozwalają finansować
koszt opracowania projektu, który to da finansowanie właściwe planów rozwojowych przedsiębiorstwa.

Nowa Perspektywa unijna 2021-2027
Polityka spójności UE dla Polski ukierunkowana jest na następujące obszary: badania i rozwój (B+R), współpraca nauki z biznesem i innowacyjność przedsiębiorstw (B+R+I), ochrona własności intelektualnej, transfer technologii, cyfrowa transformacja gospodarki. Finansowy
plan wsparcia Polski do 2027 to 159 mld euro, w czym 124 mld euro to dotacje, a 34 mld euro - pożyczki.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty współpracujące z jednostkami naukowymi to główni beneficjenci w sektorze biznesu

Ogólne cele polityki spójności Unii Europejskiej sprowadzają się do 5 obszarów:
1. Innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza

4. Europa bardziej przyjazna społeczeństwu

2. Zielone i niskoemisyjne źródła energii

5. Europa bliżej obywateli

3. Europa o lepszej mobilności i łączności cyfrowej
Dzięki dotychczas pozyskanym funduszom polskie firmy zrealizowały wiele swoich planów rozwojowych, których nie byliby w stanie
przekuć w realne przedsięwzięcia we własnym zakresie. Liczba
projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach
2014-2020 to 78.260 (stan na 30.11.2020). Pokazuje ona, że sukces
jest możliwy i warto sięgać po wsparcie na jego realizację.
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Dlaczego warto i przebieg współpracy

Doświadczeni eksperci blisko świata nauki
Stanowimy kompetentny zespół z wypracowanym przez lata know-how, biegle poruszamy się w zawiłościach regulacji i procedur, współpracujemy z instytucjami badawczo-naukowymi. Nasi eksperci zrealizowali z sukcesem kilkadziesiąt projektów, w tym międzynarodowe, o
łącznej wartości ponad 200 mln zł.
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Budżet i obszar wsparcia na wymiar

Kompleksowa analiza szans rozwoju

Tworzymy i wspieramy w realizacji zarówno projekty „twarde”, związane z budową infrastruktury, jak i „miękkie”, ukierunkowane na
rozwój zasobów ludzkich. Wskazujemy różne możliwości finansowania, z uwzględnieniem programów regionalnych , branżą oraz
zasobami klienta. Wartość przedsięwzięć, która może być finansowana z projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych,
zawsze dostosowana jest do potrzeb i możliwości finansowych firmy.

Pierwszy etap współpracy to wnikliwa analiza sytuacji przedsiębiorstwa, określenie jego statusu (MSP), weryfikacja danych bazowych,
badanie indywidualnych potrzeb, konsultacje planów, wskazanie
szans i potencjalnych dróg działania w kontekście dostępnych
programów finansowania. Po zdiagnozowaniu specyfiki firmy precyzyjnie dobieramy odpowiednie możliwości wsparcia – wskazując
jedno lub kilka możliwych źródeł finansowania przedsięwzięcia.
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Profesjonalna i kompletna dokumentacja aplikacyjna
Pomagamy przygotować poprawną dokumentację zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Jako eksperci zapewniamy
opracowanie wniosku na najwyższym poziomie, optymalnie uzasadniając celowość projektu. Dokładamy szczególnej staranności w zachowaniu wszelkich wymogów administracyjnych i proceduralnych. Monitorujemy zmieniające się wytyczne programów i szybko reagujemy,
dostosowując projekt.
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Stały nadzór nad realizacją projektu

Wsparcie w perspektywie długofalowej

Projekt pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez instytucję
zarządzającą może podlegać naszemu ścisłemu nadzorowi na etapie
jego wdrożenia. W celu należytego wykorzystania przyznanych środków przeprowadzamy szkolenia pracowników oraz wspieramy w
zakresie realizacji obowiązków wynikających z podpisanej umowy
o dofinansowanie. Służymy wsparciem podczas zewnętrznych
kontroli i ewaluacji projektu.

Podzielamy ideę długoterminowej współpracy jako koncepcji
korzystnej obustronnie. Systematycznie śledzimy pojawiające się
możliwości pozyskania finansowania pod kątem potrzeb naszych
klientów i przystępujemy do kolejnych edycji programów wsparcia.
Służymy również doradztwem eksperckim w procesach odwoławczych przed organami zarządzającymi środkami. Zapewniamy
transparentność zasad i warunków współpracy.
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Warianty współpracy
1 . Finansowanie rozruchowe
Opracowanie projektu na pozyskanie funduszy unijnych czy grantów zewnętrznych jest procesem czasochłonnym i wymagającym inwestycji.
Wychodzimy naprzeciw potrzebie finansowania kosztu opracowania projektu, dostarczając rozwiązań optymalizujących koszty.
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Optymalizacja kosztów kadrowych

Optymalizacja składek PFRON

Finansowanie PARP

Dla podmiotów o potencjale wzmocnienia
kadr dostarczamy pracowników w modelu,
który pozwala nie tylko finansować ich
wynagrodzenie, a również wygospodarować
finanse optymalizujące koszty prowadzenia
projektu dofinansowującego.

Nasza firma umożliwia pozyskanie mniejszych kwot (finansujących koszt tworzeniu
projektu Perspektywy unijnej) poprzez
możliwość wystawiania odpisów pomniejszających składki PFRON. Usługa kierowana
jest do przedsiębiorstw o zatrudnieniu
powyżej 50 pracowników, które dotąd nie
optymalizują składek PFRON.

Świadczymy również usługi pozyskania
środków na szkolenia i usługi rozwojowe
zapewniane przez PARP. Niniejsza możliwość przybliża Klienta do znaczącego
pomniejszenia kosztu opracowania dokumentacji projektu.
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2 . Finansowanie z Funduszy Europejskich
Nasza usługa jest kilkuetapowa. Współpraca rozpoczyna się od analizy przedsiębiorstwa i aktualnej sytuacji rynku dofinansowań – na tej
podstawie definiujemy możliwe kierunki tworzenia projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.
Znając kryteria konkursu, wspólnie z Klientem określamy potrzeby i możliwości finansowe, które chcemy projektem zrealizować, a zespół
wykwalifikowanych specjalistów pozycjonuje te potrzeby, tworząc spójną koncepcję projektową, która będzie się kwalifikować do wybranego konkursu.
Na kolejnym etapie wspieramy podmiot wnioskujący w procesie administracyjnym kompletowania dokumentacji i złożenia wniosku. Klient
może mieć pewność pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku lub gwarancję jego korekty.
Po otrzymaniu pełnej pozytywnej weryfikacji wnioskowanej kwoty, następuje etap realizacji projektu, co wiąże się z uciążliwymi procedurami monitoringu realizacji, dokumentacji i sprawozdawczości. Świadczymy usługę prowadzenia projektu, maksymalnie odciążając Klienta
z kłopotliwych formalności, dając możliwość skupienia się na tym co ważne – pełnej efektywności wykorzystania otrzymanego kapitału.
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3 . Program Dostępność Plus
Program Dostępność Plus realizowany jest z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szacuje się, że osoby te stanowią nawet 30% polskiego społeczeństwa.
Cel programu to swobodny dostęp tych osób do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Osoby z niepełnosprawnościami, osoby mające trudności w poruszaniu się, słabsze fizycznie, osoby z wózkiem dziecięcym, kobiety w ciąży, osoby z ciężkim
bagażem mają otrzymać pomoc w 8 obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i
koordynacja.
Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnych z Programem. W tym zakresie również służymy pomocą,
gdyż posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze projektów dostępnościowych.
Naszą ofertę traktujemy kompleksowo, tj. pomagamy w wyborze najlepszej instytucji finansującej lub programu wsparcia, przygotowujemy
wnioski aplikacyjne, pomagamy w realizacji i rozliczeniu grantu. Przeprowadzamy także szkolenia w tym obszarze.
Jako firma zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami, doskonale wiemy, z jakimi barierami i problemami w codziennym korzystaniu z
przestrzeni i placówek publicznych muszą sobie radzić osoby podobne nam. Udzielając wsparcia w realizacji Programu Dostępność Plus,
realizujemy również naszą misję, przekuwamy potrzeby w skutecznie działające rozwiązania.
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PLANOWANIE

PRZYGOTOWANIE

POZYSKANIE

NIE CZEKAJMY!
Zachęcamy do niezwlekania z podjęciem rozmów dotyczących
pozyskania finansowania dla Państwa. Procedura analizy
przedsiębiorstwa jak i późniejsza praca nad projektem jest
czasochłonna; co więcej - zachęcamy do odpowiedniego
przygotowania przedsiębiorstwa jeszcze przed samą procedurą
naboru wniosku, co może zająć nawet rok, jednak pozwoli
zdecydowanie zwiększyć szanse na pozyskanie wnioskowanego
dofinansowania.

Atrakcyjny projekt może wiązać się z potrzebą nawiązania relacji z
placówką naukową lub - być może, zależnie od charakteru potrzeb
- wytworzenia prac badawczych w ramach dotychczasowych działań przedsiębiorstwa.

Zapraszamy   na bezpłatną rozmowę consultingową
- analizę potrzeb i indywidualny dobór projektu w formie telekonferencji.
Rozmowa odbędzie się w towarzystwie eksperta ds. dotacji unijnych, a jej
przebieg pozwoli Państwu bliżej poznać możliwości dofinansowań.
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O nas

Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzimy projekty i wdrażamy
rozwiązania, pomagając firmom zwiększać konkurencyjność, podnosić efektywność działań oraz realizować założone cele biznesowe.
9-letnie doświadczenie w branży (na rynku od 2011 roku) pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych metod i praktyk, pozyskując tym
samym grono zaufanych klientów.

Misja
Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promujemy wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku pracy, podejmując się najtrudniejszych zadań.
Przekuwamy potrzeby w skutecznie działające rozwiązania. Łączymy marki, ludzi i atrakcyjne budżety.

Zaufali nam

+ 200 FIRM
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Nasi eksperci
Ewa Lefik-Babiasz

Ekspert ds. dotacji unijnych
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca
akademicki w obszarze zarządzania funduszami
europejskimi. Od 2003 roku zaangażowana we wdrażanie środków UE. Posiada doświadczenie zawodowe
w obszarze procesów biznesowych, współpracowała
z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych w zakresie lokowania inwestycji dużych międzynarodowych
koncernów na terenie RP. Uhonorowana Dyplomem
Uznania Ministra – Członka Rady Ministrów za działania na rzecz integracji europejskiej.
Zajmowała się wdrażaniem funduszy UE na rzecz
przedsiębiorstw jako pracownik Insty tucji
Wdrażającej. Posiada doświadczenie w zakresie

prowadzenia kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów
międzynarodowych o łącznej wartości ponad
200 mln zł.
Członek wielu grup roboczych i ciał doradczych.
Ekspert w obszarach: partnerstwo publicznoprywatne, infrastruktura drogowa, dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.Odpowiedzialna za
przygotowanie i realizację pierwszego w Polsce
projektu hybr ydowego ESCO realizowanego
w formule PPP.

Gabriel Osiewała

Ekspert ds. dotacji unijnych
Autorytet w obszarze zarządzania finansami
przedsiębiorstw, ekspert projektów europejskich.
Wieloletni dyrektor finansowy. Członek zarządów
oraz specjalista z wyższym wykształceniem
menedżerskim i bogatym doświadczeniem w
sektorze bankowym, w jednostkach edukacyjnych,
naukowych i konsultingowych. Przeprowadzał
analizy sprawozdań finansowych, opracowywał
biznesplany, wnioski inwestycyjne, kredytowe i
dotacyjne. Nauczyciel akademicki w obszarze
finansów i rozwoju przedsiębiorstw. Specjalista
komisji oceniającej wnioski kandydatów na
przedsiębiorców w inkubatorze przedsiębiorczości.
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Znawca tematyki funkcjonowania rad nadzorczych
spółek skarbu państwa.
Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze
projektów europejskich, Project Manager, ekspert w
zakresie pisania i realizacji wniosków dotacyjnych dla
przedsiębiorców w ramach programów regionalnych
i ogólnopolskich, specjalista ds. raportowania,
monitoringu i ewaluacji. Ponadto, ekspert programu
„Dostępność Plus” dla placówek opieki zdrowotnej
od początku jego wdrożenia w 2019 r. przez
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Zapraszamy do umówienia
się na bezpłatny consulting,
aby przejść wstępną analizę potrzeb i poznać możliwości udziału
w projekcie dofinansowującym!

Andrzej Gancarski
Dyrektor obsługi klienta
(+48) 725 163 741
a.gancarski@GrupaAF.pl

Kontakt
Prosimy o kontakt z osobistym doradcą – jego dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce e-mailowej pierwszej wiadomości.

+48 71 307 15 03

www.GrupaAF.pl

BOK@GrupaAF.pl
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