
Regionalny Program Operacyjny
właściwy dla danego województwa – w przypadku firm zlokalizowanych 
poza obszarami do 5 tys. mieszkańców (dla których nie ma zastosowania 
PROW) możliwe jest sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia.

Uwaga!

• napisanie i złożenie wniosku przez doświadczonych  
konsultantów – usługa płatna (opłata stała + „success fee”)

• długi czas oczekiwania na decyzję (6 miesięcy+)
• ograniczona pula środków przeznaczona na dotacje

Wyszukiwarka dotacji z Funduszy Europejskich:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Leasing najszybsza forma zakupu systemu C-Eye® PRO

Dla kogo?
Dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną.

Koszt leasingu
Wysokość raty miesięcznej zależy od wysokości wkładu własnego 
(np. 15, 20%) oraz wartości przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

Skontaktuj się w sprawie przygotowania oferty cenowej.
Bank – leasingodawca przeprowadza ocenę zdolności kredytowej 
klienta i przygotowuje indywidualną ofertę leasingu.

Zostań partnerem w celu upowszechniania  
C-Eye’a (cyberoka) w swojej okolicy.

Dowiedz się więcej – skontaktuj się z nami!

Zyskaj na jakości – zaoferuj 
nowe usługi

sesje diagnostyczne
• badanie świadomości
• badanie widzenia
• badanie funkcjonowania 

poznawczego

sesje terapeutyczne
• terapia widzenia
• terapia psychologiczna
• terapia poznawcza
• terapia polisensoryczna

kontakt@assistech.eu www.assistech.eu+48 537 446 406

sesje komunikacyjne
• komunikacja z pacjentem
• wdrażanie systemu 

komunikacji obrazkowej
• tworzenie strategii 

komunikacyjnych

Dowiedz się!

Skąd pozyskać środki na zakup?
Jak zarabiać na innowacyjności?

Możliwości 
finansowania 
zakupu

System C-Eye® PRO to 
nowoczesne urządzenie 
medyczne bazujące  
na technologii śledzenia  
wzroku – eye trackingu.



PFRON „dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego”

Dla kogo?
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej.

Warunek!

Prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób z niepeł-
nosprawnością przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia 
wniosku oraz udokumentowanie posiadania środków własnych lub 
pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia 
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania
Do 80% kosztu zakupu.

Złożenie wniosku
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Powiatowego 
Urzędu Pracy (PUP) w wersji papierowej lub elektronicznie przez sys-
tem SOW: https://sow.pfron.org.pl

Terminy
• złożenie wniosku do 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadania;
• uzyskanie decyzji do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie przygotowania 
oferty cenowej.

Program „Aktywna Tablica”
Dla kogo?
Placówki, w których uczą się osoby ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i komunikacyjnymi:
• szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne);
• szkoły ponadpodstawowe (publiczne i niepubliczne):
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

Uwaga!

Z programu można skorzystać tylko 1 raz w trakcie edycji 2021-2024.

Wysokość dofinansowania
Do 80% kosztu zakupu.

Złożenie wniosku
Wniosek należy złożyć do odpowiedniego organu prowadzącego 
(np. Urząd Gminy) osobiście lub przez ePUAP.

Terminy
Aktualne terminy publikowane są na stronie Ministerstwa Edukacji  
i Nauki (MEIN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

Uwaga!

Zestaw C-Eye PRO można nabyć jako zestaw elementów do 10 tysięcy 
złotych (za każdy element). Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt 
w sprawie przygotowania oferty cenowej.

Urząd Pracy
Wysokość dotacji / dofinansowania: 
Od 20 do 80% kosztu zakupu.

Złożenie wniosku na dotację / dofinansowanie:
Do Urzędu Pracy właściwego dla siedziby podmiotu 
składającego wniosek. 

1. Dofinansowanie na wyposażenie / doposażenie 
stanowiska pracy

Dla kogo?
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych;
• niepubliczna szkoła, przedszkole, żłobek lub 

klub dziecięcy prowadzony przez osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Wymagania
• prowadzić działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy 

przed złożeniem wniosku;
• zatrudniać na wyposażonym lub doposażonym stanowisku 

pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego 
bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy;

• utrzymywać utworzone stanowisko pracy przez 
co najmniej 24 miesiące;

• złożyć wniosek wraz z załącznikami na miejsce 
wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

2. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla kogo?
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Przeznaczenie środków
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz reklama.

Więcej informacji 
https://zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-
dzialalnosci-gospodarczej

Projekty krajowe/regionalne i europejskie 

Projektami zarządzają odpowiednie instytucje 
pośredniczące, takie jak:
• instytucje krajowe (np. NCBR, PARP);
• instytucje regionalne (np. ARP – Agencja Rozwoju Pomorza).

Wybrane nazwy kosztów, pod które podlega zakup 
C-Eye® PRO:
• zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
• zakup urządzeń medycznych na potrzeby tworzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej,
• zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i urządzeń, rozbudowa 

i modernizacja zasobów infrastruktury technicznej,
• organizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego.


