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REFERENCJE 

Firma Tensorflight Poland Sp. Z o. o. powierzyBa firmie Instytut Doradztwa sp. zo. o. 
przygotowanie wniosku o grant, rozliczanie i nadzór nad finansow�i merytoryczn� stron� 
realizacji projektu: 

,Wdro|enie usugi zautomatyzowanej inspekcji pokry� dachowych nieruchomo[ci", nr 

POIR.03.02.01-20-0014/21 finansowanego ze [rodków Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 w ramach poddziaBania 3.2.1 Badania na rynek, kwota dofinansowania 
1867312.00 PLN. 

Druga realizowan� przez Instytut Doradztwa Sp. zo.o. ustuga dla nas jest rozliczanie i nadzór 
nad finansow� , merytoryczn� stron� realizacji projektu: 

.Skalowanie i natychmiastowe narz�dzie do automaty cznego szacowania kosztów odbudowy 
nieruchomo[ci" nr POIR.01.01.01-00-1136/21 wspótfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o[ priorytetowa Wsparcie prowadzenia 

prac B+ R przez przedsi�biorstwa, DziaBanie Projekty B+R przedsi�biorstw,
prz Poddziatanie Badania przemystowe i prace rozwojowe realizowane 

przedsi�biorstwa, Dziatanie Projekty B+R przedsi�biorstw, warto[� projektu 8 190 795.50 PLN 

Powierzone ustugi obejmuj� w szczególno[ci: 

weryfikacje prawidtowego wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. 

przygotowanie wniosków o pBatno[�, petni�cych funkcj� zaliczkow�, refundacyjn�, 
po[redni� oraz sprawozdawcz� w zakresie finansowym oraz merytorycznym, 

wspótprace w zakresie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksi�gowej dotycz�cej 
projektu, weryfikacja dokumentów pBacowych oraz innych dokumentów finansowych 

przygotowanie zat�czników do wniosków o pBatno[�, takich jak: opisy dokumentów 
ksiegowych, wymagane o[wiadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje 
harmonogramu pBatno[ci oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o 
dofinansowanie dotycz�cych aspektów finansowo rozliczeniowych projektu 

weryfikowanie wskazników produktu oraz rezultatu okre[lonych w dokumentacji 
aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spetnienia przez Beneficjenta: 

kompletowanie wszelkiej dokumentacji finansowej niezb�dnej do prawidtowego 
rozliczania projektu, 

weryfkowanie pod katem formalnym, w zakresie kwalifikowalno[ci oraz zgodno[ci z 
zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi 1Z/iW/IP, dokumentów ksi�gowych 

wspótpraca w zakresie zakupów do projektu, pomoc w przygotowaniu procedury 
zakupów zgodnie z wytycznymi 

Dotychczasowa wspóiprac� z Instytutem Doradztwa Sp.20.0. oceniamy doskonale, wydatnie 
poprawito to efektywno[� zarz�dzania projektem oraz pozwolito ograniczyé koszty obstugi. 
Zdecydowanie polecam wspólprac� z Instytutem. 
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