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Opracowanie wniosku o dofinansowanie  

Opole, 24.01.2020 roku.  
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Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/ 

oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych 

 – Go to Brand 

Termin naboru 11 marca 2020.  

 
Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie 

innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym: 

 

• biotechnologia i farmaceutyka 

• budowa i wykańczanie budowli 

• części samochodowe i lotnicze 

• maszyny i urządzenia 

• moda polska 

• IT/ICT 

• jachty i łodzie rekreacyjne 

• polskie specjalności żywnościowe 

• sprzęt medyczny 

• branże kosmetyczna 

• meblarska 

• usług prozdrowotnych 

 

Maksymalne dofinansowanie to: 

- 85% dla mikroprzedsiębiorców,  

- 75% dla małych firm,  

- 60% dla średnich firm,  

nie więcej niż 425 tyś zł na firmę.  

 

Termin wykonania usługi: 10 dni roboczych od daty otrzymania danych i dokumentów  będących 

podstawą do opracowania wniosku.  

 

Cena za opracowanie wniosku o dofinansowanie  

 

Cena wynosi 4.000 PLN  netto (słownie: cztery tysiące zł) + VAT 23% oraz 8% prowizji za sukces, 

płatne po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu.  

 

 

DLACZEGO MY? 

 

Jako firma działamy na rynku usług doradczych od roku 2005. Ostatnie jedenaście lat działalności były 

niezwykle owocne i przyniosły miarodajne wyniki, ponad 250 mln dofinansowania dla Klientów 

DOBREGO PROJEKTU. 
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Jako firma, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2015  

w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych, rozliczania i obsługi projektów, 

zarządzania projektami oraz szkoleń. Jesteśmy liderem w województwie opolskim w Rankingu firm 

doradczych skutecznie pozyskujących środki w ramach RPO.  

 

 

Termin ważności oferty: do 15 lutego 2020 roku.  

Osoba do kontaktu: Joanna Kasprzak-Dżyberti 

Tel. 510191949, e-mail: biuro@dobry-projekt.pl   

 

Zapraszam serdecznie do współpracy! 

Joanna Kasprzak-Dżyberti  

Właściciel 
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