
analiza planowanych projektów w perspektywie najbliższych lat
wybór optymalnego źródła finansowania projektu w ramach dostępnych form pomocy publicznej (dotacje, pożyczki i kredyty 
preferencyjne, pożyczki podlegające umorzeniu)

Świadczymy kompleksowe wsparcie na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych:

Analiza przedsięwzięcia i wybór możliwości i wsparcia 

Celem doradców WETTIN jest zwiększenie udziału środków publicznych w strukturze 
finansowania przedsiębiorstw poprzez pozyskiwanie dotacji z budżetów unijnych i krajowych, ulg 
podatkowych w SSE oraz innych form pomocy publicznej.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Rozliczenie projektu

przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. biznes plan/studium wykonalności, analiza 
kosztów i korzyści, analizy finansowe)
złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie (m.in. w generatorze wniosków)
po uzyskaniu akceptacji Klienta
wsparcie w opracowaniu prezentacji oraz podczas udziału na Panelu Ekspertów

asysta podczas przeprowadzania procedur przetargowych
współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność
współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie
szkolenia z zasad rozliczania projektu objętego dofinansowaniem 

(na 328 projektów złożonych przez MŚP w konkursie)



PREMIA ZA SUKCES

Proponujemy Klientom bardzo atrakcyjny sposób rozliczeń w formie premii za sukces (success fee). 
Wynagrodzenie uzależnione jest bezpośrednio od rezultatu tj. od kwoty pozyskanego 
dofinansowania, co redukuje ryzyko finansowe Klienta w procesie aplikacyjnym.

Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A., 
Działania 1.4., 4.4., 4.6., 8.2.  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Doradcy przeprowadzili nasz projekt przez wszystkie zawiłości procesu ubiegania się o dofinansowanie, wykazali się dużą wiedzą branżową, 
szybkością i skutecznością  w rozwiązywaniu problemów. W związku z powyższym wyrażamy pełne zadowolenie z poziomu świadczonych usług 
oraz z pełnym przekonaniem pragniemy zarekomendować Wettin jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego w zakresie pozyskiwania 
funduszy UE.”

Działanie 4.5. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Piotr Dziubałtowski, Prezes Zarządu, Stanisław Jodłowski, Wiceprezes Zarządu Elektrociepłownia Tychy S.A., 

„Dzięki efektywnemu doradztwu, jakie wyświadczyli współpracujący z nami specjaliści z firmy Wettin, które oparte było na doskonałej wiedzy i 
znajomości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko proces pozyskiwania dotacji przebiegł bezproblemowo.”

„Konsultanci firmy Wettin przez cały okres współpracy wykazywali się wysokim poziomem specjalistycznej wiedzy dotyczącej wyboru najbardziej 
optymalnej dla nas ścieżki prac projektowych oraz zasad przygotowania dokumentacji unijnej zgodnej z wymogami rundy konkursowej. Kluczowe 
znaczenie miało wsparcie udzielone przez doradców WETTIN w trakcie przygotowania prezentacji oraz uczestnictwa w panelu ekspertów PARP. 
Dzięki terminowości wykonywanych zadań oraz ogromnemu indywidualnemu zaangażowaniu konsultantów, prace nad przygotowaniem 
dokumentacji projektowej zyskały bardzo sprawny i efektywny przebieg.”

Działanie 4.6. POIG - Pierwsze wdrożenie wynalazku (1 miejsce na 272 złożone projekty)
Tomasz Jakub Tuora, Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A., 

„Zespół konsultantów firmy Wettin, w trakcie prac nad projektem, dał wyraz swojego profesjonalizmu oraz doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy 
publicznych, dzięki czemu na każdym etapie współpracy mogliśmy liczyć na kompletne i fachowe wsparcie, a także profesjonalną obsługę.”

Rafał Subbotko, Prezes Zarządu, Guhring  Sp. z o.o., 
Działanie 4.5.2.POIG, Centrum Badawczo-Rozwojowe

Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., 
Program INNOTECH

„Na szczególne uznanie zasługuje doskonała wiedza merytoryczna zespołu Wettin poparta wieloletnim doświadczeniem, łatwość w nawiązywa-
niu kontaktów interpersonalnych, umiejętność wykorzystywania wiedzy branżowej, szybkość i skuteczność w rozwiązywaniu zagadnień meryto-
rycznych, jakie pojawiają się podczas opracowania dokumentacji.”

„Doradcy Wettin wykazali się ogromnym zaangażowaniem i dbałością o klienta w ramach prowadzonych prac oraz praktyczną znajomością 
programu wsparcia. Na szczególne uznanie zasługuje bardzo duży poziom profesjonalizmu oraz bogata wiedza merytoryczna doradców firmy 
Wettin. Dzięki doskonałej organizacji pracy i indywidualnemu podejściu proces współpracy przebiegał bardzo sprawnie i efektywnie. Kluczowe 
znaczenie miało wsparcie udzielone przez doradców Wettin w trakcie przygotowanie prezentacji oraz uczestnictwa w Panelu Ekspertów Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.

Waldemar Sierocki, Prezes BIOMED - LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., 
Działanie 4.4. POIG
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JACEK KACHEL 

DYREKTOR , MBA

Wettin
Group Sp. z o.o

Od 17 lat Jacek doradza firmom w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Uczestniczył osobiście w przygotowaniu dokumentacji 
aplikacyjnej dla kilkuset projektów, które uzyskały dotacje unijne i krajowe oraz ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kompleksowego finansowania projektów małych i średnich firm 
oraz międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce m.in. dotacji na innowacyjne inwestycje, prace badawczo-rozwojowe oraz 
projekty w zakresie ochrony środowiska, recyclingu i OZE wraz z finansowaniem komercyjnym. Jacek zdobywał doświadczenie zawodowe 
m.in. w Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Deloitte oraz PNO. Jacek prowadzi konferencje i seminaria nt. praktycznych aspektów 
korzystania ze środków unijnych i ulg podatkowych w SSE. Autor licznych publikacji m.in. w ,,Gazecie Prawnej”, ,,Rzeczpospolitej”, 
,,Funduszach Europejskich”, ,,Pulsie Biznesu” czy ,,Warsaw Business Journal”. Łączna kwota pomocy publicznej pozyskanej na projekty, 
w których uczestniczył Jacek, przekroczyła już  2,22 mld złotych.

Jako Dyrektor Zarządzający Krzysztof nadzoruje prace zespołu doradców WETTIN, który w ostatnich 4 latach pozyskał ponad 996 milionów 
zł pomocy publicznej dla przedsiębiorców. W tym okresie WETTIN zajął czołowe miejsca pod względem skuteczności 
w pozyskiwaniu dotacji w ogólnopolskich rankingach „Funduszy Europejskich”: m.in. 1 miejsce w kategorii dotacje dla dużych firm (liczba 
projektów) za rok 2012 czy 2 miejsce w kategorii Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka za rok 2011 (wysokość pozyskanych 
środków).

Uczestniczył osobiście w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla kilkuset projektów (m.in. innowacyjne inwestycje, 
prace B+R, Centra B+R, ochrona środowiska, OZE). Krzysztof zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte czy PNO. Krzysztof prowadzi liczne konferencje i seminaria oraz jest autorem artykułów prasowych nt. wykorzystania funduszy 
UE na łamach "Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej", "Funduszy Europejskich" oraz "Czystej Energii".

Łączna kwota pomocy publicznej na projekty, w których uczestniczył Krzysztof, przekroczyła już  1,90 mld zł.

KRZYSZTOF HEROD, 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, MBA

NAJWYŻSZY POZIOM OBSŁUGI:

Dotychczas nasi doradcy pomogli skutecznie sfinansować kilkaset przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz badawczo-rozwojowych, udzielając wsparcia przedsiębiorcom w skomplikowanym procesie ubiegania 
się o dofinansowanie ze źródeł publicznych oraz o finansowanie komercyjne.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie z doradcą WETTIN w celu analizy planów rozwojowych 
i doboru najlepszych form dofinansowania, które obniżą koszty Państwa działalności.

Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami finansowymi: bankami, firmami leasingowymi oraz funduszami 
inwestycyjnymi wspieramy również przedsiębiorców w pozyskaniu finansowania komercyjnego.


