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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 

oraz  

Stratego Sp. z o.o.  
 

zapraszają do udziału w webinarze pt.: 
 

 

„Przemysł 4.0 - jak pozyskać środki na cyfryzację, 
automatyzację i robotyzację przedsiębiorstwa?” 

 
Zaproszenie adresowane jest do przedsiębiorców zatrudniających min. 10 osób i nie więcej niż 249 osób 

(spełniających kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa), którzy: 
- prowadzą działalność produkcyjną i mogą wykazać przychody ze sprzedaży na poziomie min. 2 mln zł w jednym z 3 ostatnich 
lat zamkniętych obrotowych; 
- planują działania w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji działalności przedsiębiorstwa. 

 

Mikroprzedsiębiorstwa i duże firmy, oraz przedsiębiorstwa nieprowadzące produkcji nie mogą startować w konkursie. 
 

Celem webinaru jest przekazanie uczestnikom informacji o konkursie POIR 2.4.1 „Pilotaż Przemysł 4.0”,  
w ramach którego można ubiegać się o dotację UE w wysokości do 800 tys. zł na wdrożenie w firmie działań w zakresie 
cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Poziom dofinansowania w konkursie wynosi do 85%. W trakcie webinaru omówione 
zostaną m.in. zasady konkursu i praktyczne aspekty przygotowania wniosków. Będzie to również okazja do zadawania 
pytań/konsultacji z prowadzącym.  
 
 
 

 

 

Webinar odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku, w godzinach od 11.00 do 12.00  
 
 

 
Program webinaru:  
 

 

I. Kryteria udziału w konkursie Pilotaż Przemysł 4.0 

1. Czym jest Przemysł 4.0 

2. Omówienie wymogów konkursu 

3. Jak wpisać się w najważniejsze kryteria oceny 

4. Jak wygląda proces oceny projektów 
 

II. Praktyczne aspekty przygotowania wniosków o dofinansowanie w konkursie Pilotaż Przemysł 4.0 

1. Przygotowanie do prac nad projektem  

2. Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie  

3. Mapa drogowa – najważniejszy załącznik do wniosku 

4. Praktyczne aspekty składania wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

5. Dobre praktyki – podsumowanie 
 

III. Sesja pytań  
 
 
 

 
 
 
 

 

Prowadzący: 
 

Rafał Tenerowicz – Manager w Stratego 
 

Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczen ie w przygotowaniu i realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG, POIR, RPO), Funduszu Spójności 

(POIŚ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży 

doradczej. Jego główny obszar specjalizacji stanowią projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z inwestycjami w infrastrukturę B+R.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


