
 
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 

pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami 

biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji” 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” 

Beneficjent: "Profin" Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski 

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-04-118/13-00 z dnia 15.11.2013 r. 

Okres realizacji projektu: od 01 grudnia 2013 do 31 sierpnia 2014 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 350 550,00 PLN 

Wysokość przyznanego wsparcia: 245 385,00 PLN (w tym 85% ze środków 

europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej) 

 

Projekt realizowany przez PROFIN polega na zakupie i wdrożeniu systemu 
B2B w celu automatyzacji wymiany danych i informacji, co przyczyni się 
do zwiększenia efektywności działalności Wnioskodawcy (wzrost średnio-
miesięcznych zysków z działalności operacyjnej) oraz przyniesie wymierne korzyści 
jego partnerom. Aby osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędna jest realizacja 
następujących zadań: 

a) zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym; 
b) zakup WNiP w postaci nowoczesnego systemu B2B; 
c) zakup usługi hostingowej; 
d) Zakup usługi szkoleniowej (1 szt.) szkolenia specjalistycznego dla 

5 pracowników firmy z obsługi systemu B2B. 
 
W ramach systemu informatycznego automatyzowane będą następujące 

procesy B2B: 

1. Ewidencja i rozliczanie polis; 
2. Rozliczanie prowizji miedzy Wnioskodawca a instytucjami finansowymi; 
3. Zarzadzanie analiza przychodów i rentowności produktów i klientów; 
4. Wsparcie i rozwój partnerów przez udostępnianie informacji o produktach 

przez Internet. 
 
Systemem B2B zostaną objęci 2 partnerzy biznesowi, z którymi PROFIN 

utrzymuje stałe relacje biznesowe. Partnerami biznesowymi są: PK Inwestor 
(jednoosobowa działalność gospodarcza) z siedzibą w Krakowie (woj. małopolskie) 
oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A. z siedzibą w Sopocie 
(woj. pomorskie). Wdrożenie technologii podpisu elektronicznego (w procesie nr 1 
i w procesie nr 2) pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów 
w wymienionych procesach biznesowych objętych systemem B2B. 


