
 

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE  

 

KARTA PROJEKTU 

Zapraszamy do wypełnienia Karty, na podstawie której nasi specjaliści będą mogli ocenić szanse 

pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Aby umożliwić nam wstępną pracę nad projektem: 

 

1. Proszę wypełnić Kartę (proszę uzupełnić pola opisowe, a w polach do wyboru [   ] wpisać znak „X”) 
2. Następnie wysłać mailem: biuro@a1europe.pl 
3. Dokonamy rzetelnej analizy Karty Projektu i bezpłatnie wskażemy, jakie możliwości pozyskania dotacji 

ma Państwa projekt, do których programów się kwalifikuje oraz kiedy rusza termin naborów wniosków 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA  

Pełna nazwa firmy  
Data rejestracji 
podmiotu 

 

Dane teleadresowe przedsiębiorstwa 

Województwo adres www 

   

Osoba do kontaktu 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Tel kontaktowy  

Email  

mailto:biuro@a1europe.pl


INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiot i zakres działalności 
oraz  numer PKD do 
planowanej inwestycji 

 

Średnioroczna liczba 
pracowników zatrudnionych na 
pełen etat w roku w RJP: 

2018 2019 2020 

   

Obrót na koniec roku: 2018 2019 2020 

 

 

 

 

  

Zysk  2018 2019 2020 

   

Dane dotyczące głównych 
właścicieli / udziałowców 
oraz dane dotyczące 
posiadanych udziałów w innych 
podmiotach 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy-udziałowca (wymienić wszystkich posiadających udziały 
powyżej 25% oraz ilość posiadanych przez nich udziałów w %) 

(dla podmiotów powiązanych potrzebne są również dane RJP i obrót za lata 2017 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Lokalizacja planowanej inwestycji 

Województwo  

Planowane działania inwestycyjne 

 

Opis przedsięwzięcia, nowości 

produktu/usługi i technologii 

czy prowadzona jest lub była 

współpraca z jednostkami 

naukowymi? 

Kiedy i w jakiej skali 

wprowadzono rozwiązanie na 

rynek Polski lub światowy? 

 

 

 

Planowany termin realizacji 

inwestycji 

 

Koszty i zakres inwestycji 

Przedmiot inwestycji Szacunkowy koszt 
wwwdsfttterwwww 
ww w PLN 

Wymień jakie 

Środki trwałe (np. maszyny i 

urządzenia) 
 

 

Sprzęt wraz z 

oprogramowaniem 
 

 

Specjalistyczne środki 

transportu  
 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

Grunty   

Budynki   

Prace budowlane   



 

 
Szanujemy poufność danych. 

 
Uprzejmie zaznaczamy, iż wszelkie informacje podane w Karcie Projektu są traktowane jako poufne i będą 

wykorzystane przez firmę A1 Europe jedynie w celu oceny możliwości pozyskania dotacji.  

Dziękujemy za wypełnienie Karty Projektu, 
 informację zwrotną postaramy się przedstawić w ciągu 7 dni roboczych. 

 

A1 Europe Sp. z o.o. 
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 

tel.  (+48 12) 259 80 70            mail: biuro@a1europe.pl 
www.a1europe.pl 

 

Inne np. Wynagrodzenia, usługi 

badawcze, materiały, elementy 

prototypu 

 

 

SUMA KOSZTÓW  

 

 

Stan przygotowań do rozpoczęcia inwestycji  

Nazwa dokumentu (zaznaczyć 
„x” jeśli wymagane) 

Jestem w 
posiadaniu 

Jestem w trakcie 
realizacji 

Nie posiadam 

Analiza oddziaływania na środowisko [   ] [   ] [   ] 

Pozwolenia na budowę [   ] [   ] [   ] 

Inne (jakie?) ……………………………….. [   ] [   ] [   ] 

Forma finansowania projektu (wybrać wszystkie wykorzystywane) 

[   ]  Kredyt bankowy/pożyczka  

Nazwa banku 

 
 

Wysokość kredytu 

 
 

[   ]  Leasing 

Nazwa 

leasingodawcy 

 

 

Wysokość leasingu 

 
 

[   ]  Wkład własny 
Wysokość wkładu 

własnego 
 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI O A1 EUROPE 

[   ] Internet [   ]  Prasa [   ]  Targi [   ]  Ulotka 
[   ] z polecenia 

Od kogo?............. 
[   ]  Inne 

 
Data wypełnienia formularza 

 

…………………………………… 

http://www.a1europe.pl/

