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ROBOGRANT 

Dofinansowanie dla branży meblarskiej  
na robotyzację i automatyzację produkcji. 

 
 
 
 

 

 
 

 



Dofinansowanie z PARP na inwestycje  
w przedsiębiorstwach z branży meblarskiej 
 

 
Strona 2 z 6 

 Infinity Doradztwo Inwestycyjne  www.funduszeunijne.waw.pl 
 

 

OPIS PROGRAMU 
Dofinansowanie na robotyzację firm z branży meblarskiej.  

Manipulatory i roboty przemysłowe można wykorzystać do różnych celów m.in.:  

Þ rozkrój / wycinanie  

Þ polerowanie / szlifowanie  

Þ lakierowanie / malowanie  

Þ spawanie 

Þ inne  

 

 
TERMINY 

Naboru wniosków odbędzie się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września 2022 roku. 
 

 
BENEFICJENCI 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
 

 
SPODZIEWANE KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
Þ zakup manipulatorów oraz robotów przemysłowych  

Þ zakup niezbędnych urządzeń peryferyjnych do funkcjonowania robotów przemysłowych  

Þ koszty oprogramowania niezbędnego do zarządzania i monitorowania robotami 

przemysłowymi 

Þ oplata za szkolenia związane z wdrożeniem rozwiązań 
 

 
SPODZIEWANY POZIOM WSPARCIA  
Spodziewamy się dofinansowania z pomocy de minimis. Zazwyczaj w takich projektach 

wsparcie oscyluje w granicach od 50 do 85% dofinansowania. Oczekiwane dofinansowanie 

ROBOGRANT na poziomie 85%.  
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OGÓLNIE - ZAKRES USŁUGI  
1. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w formie oświadczeń  

2. Pomoc w skompletowaniu wybranych załączników (opinia o innowacyjności, OOŚ, inne 

niezbędne)  

3. Weryfikacja wszystkich dokumentów pozyskanych przez klienta  

4. Pomoc w zaplanowaniu budżetu projektu 

5. Konsultacje ewentualnych wątpliwości dot. projektu, w tym budżetu projektu z PARP lub 

innymi ekspertami 

6. Analiza i konsultacje dot. ryzyka w projekcie  

7. Pomoc w przygotowaniu się do panelu ekspertów  
8. Odpowiedzi na wszystkie uwagi formalne i merytoryczne 

 

Ad. 7 PANEL EKSPERTÓW – DLACZEGO TO WAŻNE? 
Elementem oceny Projektu jest wystąpienie przed komisją (tzw. panel ekspertów). Klient musi 

zaprezentować i „obronić” Projekt oraz potrzebę jego dofinansowania. Na tym etapie 

gwarantujemy 100% naszego wsparcia, które polega na opracowaniu potencjalnych pytań; 

przygotowaniu prezentacji oraz przeprowadzeniu kilkugodzinnego spotkania warsztatowego. 

Dodatkowo bierzemy udział w panelu, moderujemy spotkanie, udzielamy wyjaśnień, mając 

tym samym wpływ na wyższą ocenę. Poświęcamy na ten etap kilkadziesiąt roboczogodzin. 
 

 
OPCJA – ROZLICZANIE PROJEKTU (pełen zakres jest załącznikiem do umowy) 
1. Pomoc w przygotowaniu się do umowy dotacyjnej  

2. Systematyczne kontakty z opiekunem projektu, zmiany z harmonogramie 

3. Nadzór merytoryczny od strony zgodności z programem oraz projektem  

4. Rozliczenie finansowe projektu  

  

 
CENY ZA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  
1. Opłata za przygotowanie wniosku wraz z załącznikami    

2. Premia za wybranie wniosku do dofinansowania  

3. Opcja dodatkowa: nadzór oraz rozliczanie projektu  
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DLA KOGO JEST TAKA USŁUGA?  
DLA CIEBIE, JEŚLI ZALEŻY CI NA:  

Þ przeniesieniu części odpowiedzialności i zadań na doświadczony zespół 

Þ zwiększeniu szans na uzyskanie dofinansowania 

Þ fachowym rozwiązywaniu problemów 

Þ minimalizacji ryzyka związanego z błędami na etapie tworzenia i rozliczania projektu 

Þ systematycznej i terminowej realizacji projektu krok po kroku. 

 
JAK WYGLĄDA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU Z NASZĄ POMOCĄ? 
Przygotowanie projektu z pomocą naszych specjalistów będzie znacznie łatwiejsze, jednak 

musisz wiedzieć, że wymaga ono również Twojego zaangażowania. Co musisz zrobić? 
 

Þ Należy wyznaczyć kilka osób w organizacji, m.in. księgową/księgowego, asystenta 

(koordynatora) oraz osobę z zarządu do realizacji zadań formalnych.  

Þ Należy zarezerwować czas na konsultacje, spotkania, warsztaty. 

 

My zrobimy za Ciebie tyle, na ile pozwalają nam nasze kompetencje. Z całą pewnością 

odciążymy Cię w wielu aspektach, ograniczając Twoje obowiązki do minimum. Na 

przygotowanie projektu poświęcimy od 240 do 280 godzin 

 
 
CZY MOŻNA ZAUFAĆ INFINITY?  
Jesteśmy zwolennikami maksymy „ufaj i sprawdzaj”, a zatem zachęcamy do sprawdzenia, co 

mówią o nas Klienci, którzy nam zaufali. 

 
CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI? 
 

AWENTA, Mariusz Laskowski 
Oceniamy, że pozyskane przez Infinity fundusze przyśpieszyły rozwój Awenty o ok. 30–50%. 

Z tak skutecznym partnerem, z roku na rok mogliśmy planować i realizować plan rozwoju, 

głównie korzystając ze środków unijnych. Po 10 latach współpracy, postrzegamy Infinity jako 

solidnego i skutecznego partnera. Partnera, który nas wspiera, który realnie ocenia szanse i 

uczciwie prezentuje zagrożenia dla każdego kolejnego projektu. W działaniu Infinity nie ma 

sztampy, jest zaangażowanie i merytoryka, które przynosi wymierne efekty. 
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GROSPOL, Dawid Jędruch 
Infinity cenimy za rzetelność i uczciwość, która przejawia się w realnej ocenie ryzyka i szans 

przedsięwzięcia. Współpracowaliśmy z Infinity również przy rozliczeniu projektu i możemy 

śmiało powiedzieć, że dobrze współpracuje się z zespołem, która jest kompetentny i 

maksymalne zaangażowany na każdym etapie pracy z klientem. Teraz widzimy, że proces 

pisania i rozliczania projektów unijnych nie jest łatwy. Współpracując z Infinity czuliśmy się 

bezpieczni i zaopiekowani. 
 

FURMANEK RENEWAL 
Dzięki współpracy z zespołem Infinity otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych. A dzięki ich 

wiedzy i zaangażowaniu, nasz projekt został bardzo wysoko oceniony. Uzyskaliśmy 

najwyższą liczbę punktów ze wszystkich projektów i tym samym zajęliśmy 1. miejsce na 

liście rankingowej. Szczerze rekomendujemy firmę INFINITY Doradztwo Inwestycyjne.” 

 
FAKTY – NIE OBIETNICE 
Infinity Doradztwo Inwestycyjne powstało po to, aby rzetelnie doradzać klientom przy 

pozyskiwaniu dotacji unijnych. Współpraca z nami ma być przede wszystkim skuteczna, a 

nasze działania mają ułatwiać życie. Priorytetem dla nas jest prężny rozwój firm za sprawą 

pozyskanych dotacji. Dokładamy wszelkich starań, by Klienci byli usatysfakcjonowani 

współdziałaniem i z chęcią realizowali z nami kolejne projekty. 

 

DLACZEGO MY? 

Þ Działamy na rynku od 2009 roku i posiadamy bogate doświadczenie. 

Þ Pozyskaliśmy dofinansowanie i rozliczyliśmy ponad 400 projektów. Sprawdź nasze 

portfolio: http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/ 

Þ Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością na poziomie 94%. 

Þ Nie podejmujemy się pisania projektów, do których nie jesteśmy przekonani. 

Þ Nasz zespół składa się kilkunastu doświadczonych specjalistów różnych dziedzin. 

Þ Przykładamy dużą wagę do detali i gwarantujemy terminowość. 

Þ Naszym „konikiem” są projekty badawczo-rozwojowe, transfery technologii do 

przedsiębiorstw oraz inwestycje z wykorzystaniem wynalazków czy wzorów użytkowych. 

Þ Posiadamy akredytację nr. AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie Pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności i Wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne. 
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Þ Powiązana z nami Instytucja Otocznia Biznesu - Teh Transfer sp. zoo http://tehtransfer.pl/ 

uzyskała akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na świadczenie usług 

doradczych w zakresie innowacji. Teh Transfer ocenia wnioski na zlecenie agencji 

rządowych.  

  

NASZE WARTOŚCI 
 

Þ ZAANGAŻOWANIE NASTAWIONE NA EFEKT  

Jesteśmy zdeterminowani, by uzyskiwać najlepsze rezultaty. Przekłada się to na satysfakcję 

naszą i klientów, a tym samym stanowi motywację do dalszych działań i sukcesów. 

Þ UCZCIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Stawiamy na transparentne działania. Realnie oceniamy szanse, sumiennie wykonujemy 

powierzone nam zadania i pozostajemy w stałym kontakcie z klientami na każdym etapie 

współpracy. 

Þ PARTNERSTWO  

Naszym priorytetem jest znalezienie wspólnego języka z klientami i zrozumienie ich potrzeb. 

Uważamy, że współpraca jest ważna, a klucz do sukcesu w działaniach stanowi komunikacja.  

Þ KREATYWNOŚĆ  

Szukamy rozwiązań, a nie problemów. Gdy jednak napotykamy problemy, wdrażamy nasze 

kreatywne sposoby, by je sprawnie i skutecznie rozwiązać.  

Þ KOMUNIKACJA „DO BRZEGU”  

Szanujemy czas naszych klientów tak samo, jak nasz własny. Informujemy o konkretach, nie 

owijamy w bawełnę, wyczerpująco odpowiadamy na pojawiające się pytania. 

 

Jeżeli program i nasze wartości są odpowiednie dla Ciebie,  
zapraszam do współpracy! 
 

Andrzej Pałuba  
 

  


