Spośród 15 642 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 22 164 755 425,45 złotych zawartych z Beneficjentami przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na przestrzeni 2009-2016 r.,
wypowiedzianych lub rozwiązanych z innych przyczyn zostało 2 321 umów (stan na dzień 03.10.2016 r.). Stanowi to blisko 15% ogółu
zawartych umów z przedsiębiorcami.
Z sukcesami reprezentujemy Klientów w postępowaniach, w których PARP zażądała zwrotu łącznie ponad stumilionowych dotacji. Nie wahamy
się przed stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, dążąc do maksymalizacji prawdopodobieństwa korzystnego dla Klienta zakończenia
sporu. Nasze działania podejmowane są z najwyższą dbałością o interesy Klienta, mając świadomość, że utrzymanie dofinansowania
niejednokrotnie decyduje o dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorcy.
opiniowanie i budowanie strategii obrony przed roszczeniami instytucji udzielających dofinansowania na każdym etapie postępowania
reprezentowanie w postępowaniach zabezpieczających zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o ustalenie bezskuteczności
wypowiedzenia umowy (m.in. poprzez nakazanie dalszego wykonywania umowy o dofinansowanie, zakazania realizacji zabezpieczeń
należytego wykonania umowy o dofinansowanie)
reprezentowanie w postępowaniach cywilnych zmierzających do ustalenia, że wypowiedzenie umowy o dofinansowanie było
bezskuteczne
reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych o zwrot środków przyznanych w ramach dofinansowania
reprezentowanie w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
w sprawach skarg na decyzję o zwrocie środków przyznanych w ramach dofinansowania
reprezentowanie w negocjacjach prowadzonych z instytucjami finansowymi zabezpieczającymi należyte wykonanie umów
o dofinansowanie, w tym z instytucjami udzielającymi gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych
prowadzenie postępowań o ustalenie nieważności poszczególnych postanowień umów o dofinansowanie.
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.

