Podczas procesów uzyskiwania wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych i inwestycyjnych często kluczową rolę w powodzeniu
i utrzymaniu się projektu na rynku decyduje właściwe wsparcie w realizowaniu przyjętego planu inwestycyjnego.
Pełnimy funkcję pełnomocników inwestorów i przedsiębiorców w procesie finansowania projektów innowacyjnych wysokiego ryzyka w oparciu
o różne programy pomocowe - programy krajowe, unijne, rozwiązania podatkowe, crowdfunding, kredyty, refinansowanie, publiczna i prywatna
emisję akcji i obligacji. W przypadku pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej najistotniejszym elementem jest merytoryczne
przygotowanie planu przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi danego programu, a więc umiejętne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz
efektywne zarządzanie projektem. W tym obszarze współpracujemy na stałe z renomowanymi firmami doradczymi zajmującymi się
pozyskiwaniem i rozliczaniem środków uzyskanych z funduszy UE. Kancelaria w wraz ze swoimi parterami biznesowymi i współpracownikami
zajmuje się kompleksowym doradztwem na każdym etapie cyklu zarządzania projektem innowacyjnym realizowanym z wykorzystaniem
finansowania zewnętrznego. Wspieramy Klientów począwszy od fazy przygotowania, poprzez fazę realizacji projektu po fazę rozliczenia prac.
identyfikację potrzeb inwestycyjnych
wsparcie przy wyborze optymalnego źródła finansowania inwestycji
opracowanie strategii pozyskania finansowania
wybór programu pomocowego
przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej
pomoc przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
nadzór nad rzeczową realizacją projektu
nadzór nad systemem raportowania (sprawozdawczość)
rozliczenie projektu
monitoring projektu oraz pomoc przy kontroli projektu.
Paweł Zouner, adwokat, założyciel kancelarii Zouner Legal. Ekspert prawa procesowego z wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących prawa własności przemysłowej, ochronę
dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę danych osobowych, a także
reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych.
Brał udział w licznych procesach sądowych o zwrot opłat pobranych z tytułów innych niż marża handlowa,
w licznych postępowaniach o ochronę dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, w procesach
optymalizacji podatkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, w procesach
wdrażania w spółkach kapitałowych instrumentów ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej, zbiorami
danych i know-how, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie
naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz postępowaniach antymonopolowych, w procesach grupowych,
w sprawach karnych gospodarczych, w sporach patentowych i budowlanych, w sprawach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej w internecie oraz ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kontakt: p.zouner@znlegal.pl.

Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych
technologii, inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, podmioty rynku instytucji finansowych, podmioty doradcze uczestniczące
w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów
w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych. Zintegrowany pakiet usług doradczych
Zouner Legal obejmuje: zarządzanie sprawami spornymi i reprezentacja w postępowaniach na każdym etapie w trzech obszarach: sporów
dotacyjnych, prawa karnego i karnego-gospodarczego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, obsługę spółek, programy optymalizacji
podatkowej, zarządzanie własnością intelektualną (IP), compliance management oraz kompleksowe doradztwo w procesach finansowania
projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Więcej na znlegal.pl.

