Network Partners
Tomasz Machnicki sp.j.
ul. Trakt Lubelski 140/7/2
04-790 Warszawa
NIP: 952-205-56-25

www.networkpartners.pl
biuro@networkpartners.pl

Biuro Handlowe:
ul. Owczarska 7
01-361 Warszawa
tel/fax 0-801 112 113

Bank PKO BP o Bytom, nr rach:
16 1020 2368 0000 2702 0399 8754

Warszawa 11-12-2017

Referencje
Firma Network Partners pragnie polecić wszystkim przedsiębiorcom planującym ubieganie się o
wsparcie ze środków unijnych firmę MACULEWICZ CONSULTING jako profesjonalnego doradcę i godnego
zaufania partnera w biznesie.
Jesteśmy firmą specjalizującą się w branży teleinformatycznej. Naszym zadaniem jest kompleksowa
optymalizacja procesów biznesowych związanych z obszarem zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną,
jej wirtualizacją oraz bezpieczeństwem. Specjalizujemy się również w obsłudze przedsiębiorstw od strony
analityczno‐doradczej oraz outsourcingu. Reorganizujemy też i usprawniamy główne obszary procesów
zachodzących na styku biznesu i całości funkcjonowania sfery informatycznej danej firmy.
Dążąc do uatrakcyjnienia naszych usług zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą działalność. W tym celu
podjęliśmy decyzję o realizacji projektu badawczego, którego rezultaty byłyby w przyszłości wdrożone do
działalności naszej firmy. Postanowiliśmy nawiązać współpracę z firmą doradczą Maculewicz Consulting,
która pomogła nam w uzyskaniu funduszy europejskich na projekt pt. „Prace badawczo‐rozwojowe nad
zautomatyzowaniem procesu inwentaryzacji i niszczenia Barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi i
Barszczu Mantegazziego Heracleum Mantegazzianum za pomocą systemów bezzałogowych”. Projekt został
złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‐2020, poddziałanie 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”.
Wspólne zaangażowanie i determinacja przyczyniły się pozyskania dotacji na projekt w kwocie
5 430 454,86 PLN. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 7 076 557,41 PLN. Firma Maculewicz
Consulting pomogła nam nie tylko na etapie opracowania dokumentacji aplikacyjnej i jej oceny, ale też
doradzała w trakcie prowadzonych z instytucją oceniającą nasz projekt negocjacji i przygotowywania
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Wiemy, że na wsparcie i pomoc z jej
strony będziemy mogli liczyć przez cały okres realizacji i rozliczania projektu.
Chcemy serdecznie podziękować za owocną współpracę, za otwartość i zrozumienie. Mamy nadzieję,
że nadal będziecie Państwo nas wspierać w wypełnianiu obowiązków ciążących na beneficjencie unijnej
pomocy.
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