
 
Dotacje na innowacje 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Firma realizuje projekt pt. 

„Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy 

przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów 

handlowych” 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” 

Beneficjent: ULTIMA Spółka Cywilna Łukasz Bura, Katarzyna Tomiczek-Bura 

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-222/13-00 z dnia 22.10.2013 r. 

Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2013 do 31 marca 2014 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 514 400,00 PLN 

Wysokość przyznanego wsparcia: 360 080,00 PLN (w tym 85% ze środków 

europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej) 

 

Projekt opracowany przez ULTIMA S.C. Łukasz Bura, Katarzyna Tomiczek-Bura 
polega na zakupie i wdrożeniu systemu B2B w celu automatyzacji wymiany danych i 
procesów realizacji usług handlowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
efektywności działalności Wnioskodawcy (wzrost średniomiesięcznego zysku z działalności 
operacyjnej) oraz przyniesie wymierne korzyści jego partnerom. Aby osiągnąć zakładane 
rezultaty projektu niezbędna jest realizacja następujących zadań: 

a) zakup WNiP w postaci nowoczesnego systemu B2B; 
b) zakup nowych środków trwałych: zestawu komputerowego z monitorem, 

klawiatura, myszka i systemem operacyjnym (3 szt.); 
c) zakup WNiP w postaci oprogramowania do zestawu komputerowego pakiet 

aplikacji biurowych dla małych firm (3 szt.); 
d) organizacja szkolenia specjalistycznego dla 5 pracowników firmy w celu 

nabycia umiejętności obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B. 
Ponadto w ramach realizacji projektu niezbędne jest poniesienie wydatków 
niekwalifikowanych zw. z zakupem usług hostingowych świadczonych przez profesjonalną 
firmę informatyczną. 

 
W ramach systemu B2B automatyzowane będą następujące procesy B2B: 

1. fakturowanie (wystawianie e-faktur opatrzonych bezpiecznym podpisem 
elektronicznym proces rozliczeń z kontrahentami); 

2. obsługa zleceń/zamówień (zgłoszenie zapotrzebowania, przyjęcie 
zamówienia, śledzenie stanu jego realizacji); 

3. podgląd stanów magazynowych (dostęp do aktualnych stanów 
magazynowych); 

4. zarządzanie dokumentami (elektroniczny obieg dokumentów). 
 
Projekt będzie realizowany we współpracy z trzema partnerami Wnioskodawcy 

dostawcą (z woj. mazowieckiego), odbiorcą (z woj. śląskiego) oraz firmą świadczącą usługi 
magazynowo-logistyczne (z woj. mazowieckiego). Wdrożenie technologii podpisu 
elektronicznego (w procesie nr 1) i elektronicznej wymiany danych (w procesach nr 2, 3, 4) 
pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w wymienionych procesach 
biznesowych objętych systemem B2B. 


