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POZYSKALIŚMY PONAD

MILIARDA ZŁOTYCH

BEZZWROTNYCH
DOTACJI DLA FIRM

SIĘGAJ
po więcej

Jesteśmy liderem rynku doradztwa
europejskiego w Polsce.
Od 2004 roku pozyskujemy i rozliczamy
dotacje na rozwój przedsiębiorstw.
Współpracujemy z bankami, kancelariami
prawnymi i patentowymi oraz jednostkami
B+R zapewniając kompleksową obsługę
procesów związanych z wyborem optymalnych źródeł finansowania i maksymalizując
szanse na pozyskanie potrzebnego kapitału.
Zapraszamy do współpracy!

POZYSKALIŚMY DOTACJE DLA

małych, średnich
i dużych

PRZEDSIĘBIORSTW
W perspektywie budżetowej 2007-2013

UZYSKALIŚMY WYNIK

97

SKUTECZNOŚCI

Od lat zajmujemy czołowe pozycje
w rankingach firm doradczych w Polsce
zarówno pod względem wysokości
pozyskanych dotacji, jak i liczby
projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania.
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Wartość pozyskanych dotacji

Wartość pozyskanych dotacji

Ilość projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania

Ranking „Doradcy i fundusze UE”, kategoria:
Doradcy dla firm - programy ogólnopolskie.
Dotacje dla MŚP. Forbes 2010.

Ranking „Najskuteczniejsze firmy doradcze
w perspektywie 2007-2013”, kategoria:
- MŚP
- Kredyt technologiczny
- Odnawialne Źródła Energii (OZE)
.
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Ranking „Firmy pozyskujące dotacje unijne”,
kategoria: Programy 2007 – 2013. WBJ 2013.

DORADZTWO EUROPEJSKIE
DOTACJE
W nowym okresie programowania 2014-2020 na przedsiębiorców w Polsce czeka ok. 80 miliardów złotych.
Bezzwrotne dotacje, preferencyjne pożyczki i kredyty będą wspierać rozwój technologiczny, innowacje
i poprawę konkurencyjności firm.

Czy jesteś przygotowany na

NOWĄ PERSPEKTYWĘ?
Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych
ze środków funduszy europejskich. Gwarantujemy najwyższej jakości doradztwo i wsparcie na wszystkich
etapach procesu inwestycyjnego:
- analizujemy plany i potrzeby inwestycyjne Klienta
- weryfikujemy możliwości uzyskania dotacji i identyfikujemy najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania
- dobieramy partnerów z sektora B+R
- przygotowujemy dokumentację aplikacyjną
- obsługujemy formalną komunikację towarzyszącą procesowi oceny wniosku i podpisania umowy
- rozliczamy przyznaną dotację
- monitorujemy realizację inwestycji pod kątem zgodności z założeniami projektu

Inwestycje w

Specjalnych Strefach
Ekonomicznych /SSE
Prowadzimy Klientów przez wszystkie etapy procesu inwestycji w strefie: weryfikujemy możliwość uzyskania
pozwolenia na działalność strefową, dokonujemy przeglądu ofert i wyboru lokalizacji, i przygotowujemy
wymaganą dokumentację, w tym m.in. związaną z przystąpieniem do przetargów czy rokowań organizowanych przez władze wybranej SSE.
SSE oferują wsparcie podobne do dotacji, ale uzyskiwane w innej formie: prawa do zwolnienia w podatku
dochodowym oraz szeregu korzyści związanych z dostępną infrastrukturą czy procesem uzyskiwania decyzji
i pozwoleń. Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych rekomendujemy jako atrakcyjne uzupełnienie
innych źródeł dofinansowania.

DORADZTWO INWESTYCYJNE
Kojarzymy i łączymy partnerów w biznesie, pomagamy zdobywać środki na rozwój ciekawych projektów
inwestycyjnych na każdym etapie rozwoju. Klientom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy
współpracę z aniołami biznesu, funduszami zalążkowymi, Venture Capital, Private Equity a także inwestorami
branżowymi. Wspomagamy proces wyboru najlepszej oferty i wejścia kapitałowego.

DORADZTWO GOSPODARCZE
Doradzamy inwestorom w procesie zakładania i nabywania spółek kapitałowych oraz wyborze najkorzystniejszych lokalizacji dla nowych inwestycji. Opracowujemy biznesplany i studia wykonalności, korzystając z bogatego doświadczenia w planowaniu, realizacji i obsłudze projektów inwestycyjnych.

Każdy dobry pomysł
na biznes da się
sfinansować

Ponad tysiąc podmiotów, którym pomogliśmy uzyskać i rozliczyć
dotacje, setki koncepcji przeanalizowanych pod kątem wejść
kapitałowych i liczne pomysły przekute w funkcjonujące z sukcesem
firmy czynią nas wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorczych.

Zobacz, jak możemy pomóc w realizacji planów Twojej firmy
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