
DOTACJA 
PRZEMYSŁ 4.0

Dofinansowanie dla firm 
produkcyjnych

• Poziom dofinansowania à do 85%

• Dla kogo à MŚP

• Miejsce realizacji projektu à cała Polska



Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 to dofinansowanie dla firm produkcyjnych, które chcą 

wprowadzać w firmach rozwiązania dotyczące cyfryzacji, automatyzacji 

i robotyzacji. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na roboty 

przemysłowe, rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji 

cyberbezpieczeństwa, przemysłowego internetu rzeczy i analizy danych. 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł.

Przedsiębiorca składający wniosek o dofinansowanie będzie musiał 

mieć już przygotowany plan transformacji firmy w kierunku przemysłu 

4.0. Tzw. mapa drogowa powinna dotyczyć całego przedsiębiorstwa. W 

ramach grantu przedsiębiorca otrzyma refundację kosztów 

przygotowania takiej mapy w wysokości do 100 tys. zł.
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WPROWADZENIE

Kto może otrzymać 
dotację?
Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

• prowadzą działalność produkcyjną;
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku 

obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w 
którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia 
osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 
mln zł;

• mają opracowaną mapę drogową (plan 
transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0) czyli 
plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w 
dziedzinach cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. 
W ramach grantu każda firma otrzyma refundację 
kosztów przygotowania takiej mapy w wysokości do 
100 tys. zł.;

• z dofinansowania skorzystają przedsiębiorcy, którzy 
mają dostępny limit pomocy de minimis.
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Mapa drogowa

Kosztem projektu mogą być usługa 
polegającą na opracowaniu mapy 
drogowej.

Usługi doradcze

Do kosztów projektu zaliczymy usługi 
doradcze związane z wdrożeniem mapy 
drogowej.

4

Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie?

Zakup maszyn i urządzeń

Do kosztów projektu zaliczymy również zakup 
maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia 
wybranego obszaru transformacji w tym:

• Big Data oraz działania związane z analizą 
danych;

• Roboty przemysłowe;
• Przemysłowy Internet rzeczy;
• Integracja technologii informatycznych i 

operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów 
cyber-fizycznych (CPS);

• Cyberbezpieczeństwo;
• Chmura obliczeniowa;
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
• Sztuczna inteligencja;
• Blockchain;
• Druk addytywny (druk 3D).

WNiP

Wydatkami kwalifikowanymi projektu 
mogą być zakupy wartości 
niematerialnych i prawnych w formie 
patentów, licencji, know-how oraz 
innych praw własności intelektualnej.
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Poziom 
dofinansowania

Terminy naborów 
wniosków

Możesz otrzymać maksymalnie 800 000 zł. 
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu.

Start:
28.04.2021

Zakończenie:

30.06.2021
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Co oferujemy?

01

Zanim zaczniemy 
przygotowywać projekt 
dotacyjny, musimy lepiej 
poznać Twoją firmę. 
Prowadzimy bezpłatną 
dogłębną i kompleksową 
analizę koncepcji projektu, 
aby upewnić się, że Przemysł 
4.0 to odpowiedni wybór.

Przygotowując projekt do 
konkursu Przemysł 4.0, 
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 15-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.

Bezpłatna analiza 
szans
na pozyskanie dotacji
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Przygotowanie 
wniosku
o dofinansowanie
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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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NASZ KREATYWNY ZESPÓŁ

Jeśli zdecydujesz się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i 

pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy, ponieważ to dopiero początek Twojego sukcesu.

„Dążymy do tego, aby zachwycać nie tylko naszych 
klientów, lecz także siebie samych.”
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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.
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Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z innowacjami oraz 
rozwojem przedsiębiorstw.

POZYSKANIE 
DOTACJI

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji.

ROZLICZANIE 
DOTACJI

Oferujemy pełen pakiet usług związany z 
rozliczaniem zewnętrznego finansowania. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
DOTACJĄ

Kompleksowy przegląd dokumentacji 
projektowej. Rekomendujemy działania naprawcze.

ULGA B+R

Wdrażamy ulgi podatkowe na badania i rozwój

ZNAKI
TOWAROWE

Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia 
ochrony znaków

IP BOX

Innowacyjne 5% podatku. InnovaHon Box to rodzaj 
zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą 
zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.

PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, 
Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.

BADANIE STANU 
TECHNIKI

Przeprowadzamy badania zdolności 
patentowej wynalazków, stanu techniki

BADANIE STATUSU 
MŚP

Określamy status przedsiębiorstw zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014
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NASZE USŁUGI
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NASI KLIENCI



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.
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CO ONAS MÓWIĄ
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Nie wiesz, czy Twoja firma ma 
szanse na pozyskanie dotacji 
Przemysł 4.0?

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.

Przemysł 4.0 – Ulotka (2021_04_20)

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej 
zrozumiesz dotację Przemysł 4.0 oraz dowiesz się czy 
warto składać wniosek o dofinansowanie.

E: pawel.sieczkowski@innovatree.pl

T: 502 095 440


