
  

W październiku 2021 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadzi 

kolejny nabór na wsparcie opolskiego sektora MSP w zakresie Technologii 

informacyjno-komunikacyjnych . 

  

Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować następujące typy działań: 

 

1. Zakup i wdrożenie systemów B2C w zakresie e-commerce, systemy informatyczne, 

które automatyzują proces marketingu i sprzedaży klientom indywidualnym. 

 

2. Zakup i wdrożenie systemów B2B w zakresie automatyzacji procesów 

zachodzących z partnerami biznesowymi. Systemy informatyczne dotyczące 

zamówień i ofertowania obsługujące klientów biznesowych. 

 

3. Zakup i wdrożenie systemów B2E w zakresie obsługi procesów zachodzących  

w firmie: systemy magazynowe, logistyczne, produkcyjne systemy zarządzania 

czasem pracowników (elektroniczna karta czasu pracy, zarządzanie urlopami, 

szkoleniami pracowników itp.). 

 

4. Zakup sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, tablety, czytniki, serwery, 

infrastruktura sieciowa), który jest niezbędny do obsługi wdrażanych systemów 

informatycznych.  

 
Wartość dofinansowania  

od 50 tys. do nawet 400 tys. zł. 

Dofinansowanie do 70% . 

ul. Drobiarska 2a 

45-410 Opole  

T: 77 40 98 352  

E: biuro@klimkiewiczknapik.pl 

3W: klimkiewiczknapik.pl 

 

 

 

Wsparcie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w woj. opolskim ! 

To już ostatni moment na rozpoczęcie przygotowań! 



ul. Drobiarska 2a 

45-410 Opole  

T: 77 40 98 352  

E: biuro@klimkiewiczknapik.pl 

3W: klimkiewiczknapik.pl 

 

 

 

Jesteśmy skuteczni i pewni swojej wiedzy, 

dzięki czemu budzimy zaufanie! 

Zapraszamy do kontaktu 

Michał Knapik t: 606 400 261 

Piotr Rychlicki t: 606 997 403 

Krajowe środki na cyfryzację!!! 

  

Od 20 września do 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje 

przeprowadzić nabór wniosków na wsparcie sektora MSP w obszarze cyfryzacji – 

Bony na cyfryzację  (6.2 POIR) 

 

Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować działania cyfryzacyjne, m.in: 

- automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o rozwiązania ICT; 

- praca zdalna- wykorzystywanie rozwiązań chmurowych; 

- wykorzystanie sztucznej inteligencji; 

- cyberbezpieczeństwo; 

- e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu); 

- obsługa klienta przez Internet; 

- zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych; 

- analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów 

danych/big data); 

- marketing internetowy; 

- wykorzystanie technologii mobilnych. 

 

Konkurs dedykowany branżom, które szczególnie ucierpiały przez COVID-19 

(zmniejszone przychody za 2020 r. w stosunku do 2019 r. o min. 40%). 

 

Więcej szczegółów już 6 września! 

Wartość kosztów kwalifikowanych  

od 60 tys. do nawet 300 tys. zł. 

Dofinansowanie na poziomie 85%. 


