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Szanowni Państwo, 

W imieniu Stowarzyszenia Papierników Polskich oraz Fortify Sp. z o.o. uprzejmie 

zapraszamy na webinarium pt. „Środki unijne dla dużych przedsiębiorców na 

projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie ich wyników” w ramach nowej 

perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, które odbędzie się w dniu 06 września 

2022 r. 

W trakcie webinarium omówimy zmiany w zakresie dystrybucji w Polsce środków 

unijnych na projekty inwestycyjne, projekty budowy/rozbudowy Centrów B+R 

oraz projekty badawczo-rozwojowe dla dużych przedsiębiorców (także we 

współpracy z sektorem naukowym), a także przedstawimy przykładowe projekty, 

które uzyskały dotacje w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o przesłanie adresu email, na który 

wyślemy link do webinarium. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!    

Krzysztof Herod 

Prezes Zarządu 

Fortify Sp. z o.o. 

www.fortify.com.pl  

Paweł Rogalka 

I Wiceprezes 

Stowarzyszenie Papierników Polskich  

www.spp.pl  

          PROGRAM WEBINARIUM 
 

10.00-10.15 Nowa perspektywa UE 2021-2027 – wprowadzenie 

• Nowe zasady pomocy publicznej (maksymalne poziomy wsparcia, nowa mapa 

pomocy regionalnej) 

• Struktura i cele programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

na lata 2021-2027 

10.15-10.40 Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową 

• Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 

• Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorcami – 

optymalny model 

• Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020 

10.40 – 11.00 Dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową  

http://www.fortify.com.pl/
http://www.spp.pl/
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• Wsparcie na utworzenie (rozbudowę) działu B+R lub centrum badawczo-

rozwojowego przez przedsiębiorstwo 

• Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020 
 

11.00-11.20 Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R 

• Dotacje na wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (nowe 

inwestycje) 

• Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020 

11.20-11.50 Pytania i odpowiedzi 
 

Prowadzący 

Krzysztof Herod, MBA 

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie, studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 

studia MBA Polish Open University i Oxford Brooks University. 

Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace zespołu doradców FORTIFY, którzy tylko od 

2019 r. pozyskali ponad 250 milionów złotych dotacji dla przedsiębiorstw 

(www.fortify.com.pl). W latach 2009-2018 był Dyrektorem Zarządzającym w 

WETTIN, który zajął czołowe miejsca pod wzgl. skuteczności w pozyskiwaniu dotacji 

w ogólnopolskich rankingach magazynu „Fundusze Europejskie”. 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmujące m.in. kilkaset projektów 

polegających na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z 

funduszy krajowych i unijnych zdobywał także w firmach należących do tzw. "Wielkiej 

Czwórki" (PwC i Deloitte) oraz w firmie PNO Consultants, gdzie kompleksowo doradzał 

wielu przedsiębiorcom we wszystkich etapach pozyskiwania publicznych źródeł 

finansowania planowanych inwestycji (przygotowanie pełnej dokumentacji 

aplikacyjnej, etap negocjacji umowy o dofinansowanie, etap sprawozdawczości). 

Łączna kwota pozyskanych dotacji przy jego udziale przekroczyła już 2,7 mld 

złotych. 

Autor szeregu artykułów prasowych dotyczących wykorzystania funduszy 

strukturalnych przez przedsiębiorców na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", 

"Funduszy Europejskich" oraz "Czystej Energii". 


