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Wsparcie inwestycji w całej Polsce 

Przedsiębiorstwa, które prowadziły wymianę towarów
lub usług z Wielką Brytanią od roku 2018 lub 2019.
Małe, średni i duże przedsiębiorstwa. 
Import lub eksport z/do UK musi stanowić minimum 5%
ogólnej sprzedaży lub kosztów.
Sprzedaż lub zakupy z UK mogły odbywać się przez
pośredników.

Pokrycie inwestycji zrealizowanych od 1.01.2020 do
momentu złożenia wniosku lub do końca sierpnia 2023.
Inwestycja może dotyczyć zakupu urządzeń, budowy
czy oprogramowania.
Udział w targach, szkolenia doradztwo. 

Kto może ubiegać się o finansowanie?

Koszty kwalifikowalne - na co 
można uzyskać dotację?

W jakich terminach trwa nabór?
10.01.2023 – 31.01.2023
07.02.2023 – 28.02.2023
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Od 85 do 100% z pomocy de minimis do 200 tyś  EUR
Nawet 5 000 000 EUR z mapy Regionalnej Pomocy 
Regionalnej (RPI).

Jaka jest intensywność dofinansowania?

Myślisz, że program nie jest dla Ciebie? 
Sprawdź!
Jeden z naszych partnerów miał "spadki” z kilkuset tysięcy 
w 2018 r. do ponad dwóch milionów w 2021 r. Pomimo 
tych "spadków" wniosek o dofinansowanie jest już złożony i 
czekamy na przyznanie środków.

Drugi z naszych klientów, zakupił procesory oraz sprzęt 
informatyczny z UK. Kwota zakupów to 62 000 zł i jak 
najbardziej kwalifikuje się do programu.

Zakup nie musi być dokonany bezpośrednio z UK. 
Nasz partner w 2018 r. zakupił maszynę brytyjskiej firmy 
ABG. Nie kupował jej bezpośrednio od producenta, tylko 
przez polskiego dystrybutora. Oczywiście, został 
zakwalifikowany.
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Dostajesz na bieżąco informacje o dopasowanych 
programach dla Twojego przedsiębiorstwa.
Jesteśmy lojalni i działamy z troską o klienta 
Żebyś otrzymał rzetelny obraz zrobimy analizę  ryzyka 
zgodnie ze stanem faktycznym, .
Otrzymasz od nas rownież prototypy i nowe 
technologie, badania z naukowcami 

Od 2009 r. pozyskujemy i rozliczamy dotacje unijne, 
wnioski to nasza codzienność.
 Dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 400 mln zł 
bezzwrotnych dotacji; około 300 dotacji. 
Mamy ISO oraz Akredytację na doradztwo w zakresie 
Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój 
działalności i Wprowadzanie przez przedsiębiorcę 
produktów na nowe rynki zagraniczne.

Jakie są korzyści współpracy z nami?
 

Jesteśmy PARTNEREM, a nie wykonawcą
 

Poznaj fakty i zaufaj naszemu doświadczeniu
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Co mówią o nas Klienci?

Awenta 
Oceniamy, że pozyskane przez Infinity fundusze przyśpieszyły 
rozwój Awenty o ok. 30–50 %. Z tak skutecznym partnerem jakim 
jest Infinity, 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. 

Grospol
Infinity cenimy za rzetelność i uczciwość, która przejawia się w 
realnej ocenie ryzyka i szans przedsięwzięcia. Współpracowaliśmy 
również przy rozliczeniu projektu i możemy śmiało powiedzieć, że 
dobrze współpracuje się z zespołem, która jest kompetentny i 
maksymalne zaangażowany na każdym etapie pracy. Teraz 
widzimy, że proces pisania i rozliczania projektów unijnych nie jest 
łatwy. 

Furmanek Renewal
Dzięki współpracy z zespołem Infinityotrzymaliśmy 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. 


