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• Doradztwo dla 180 firm z województwa małopolskiego 

• 18 420 planowanych godzin doradczych w zakresie : 

 Prawo 

 Rachunkowość 

 Ekonomia i Zarządzanie 

 Finanse i Controlling  

• Projekt realizowany do końca 2013 

• Możliwe jest otrzymanie 50% dofinansowania kosztów doradztwa 

 



 

 

 

 

Czy moja firma kwalifikuje się do projektu? 

 



Projekt skierowany jest do firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność na 

terenie woj. małopolskiego – aplikujące firmy muszą mieć siedzibę, oddział bądź filię 

w Małopolsce. 

 

Określenie kategorii przedsiębiorstwa 

- mikro (liczba zatrudnionych < 10, roczny obrót  ≤ 2 mln EUR, całkowity bilans 

roczny ≤2 mln EUR) 

- małe (liczba zatrudnionych < 50, roczny obrót  ≤ 10 mln EUR, całkowity bilans 

roczny ≤10 mln EUR) 

- średnie  (liczba zatrudnionych <250, roczny obrót  ≤ 50 mln EUR, całkowity bilans 

roczny ≤43 mln EUR) 

 



Dokumenty potrzebne do podpisania umowy: 

-NIP 

-REGON 

-KRS 

-dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata  

-oświadczenie o średnim zatrudnieniu za trzy ostatnie lata 

  

 



Usługi doradcze 

W ramach doradztwa ekonomiczno-finansowego: 

• Przygotowywanie biznes planów 

• Wycenę przedsiębiorstw 

• Opracowywanie strategii rozwoju 

• Analizy marketingowe 

• Analizy opłacalności inwestycji 

• Przygotowywanie wniosków kredytowych 



Usługi doradcze 

W ramach doradztwa prawnego proponujemy usługi w zakresie: 

• Prawa Gospodarczego  

• Prawa Spółek Handlowych  

• Prawa Pracy  

• Prawa Upadłościowego i Naprawczego  

• Prowadzenia działalności gospodarczej  

• Windykacji należności  



Usługi doradcze 

W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie: 

• opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,  

• opracowanie polityki rachunkowości w firmie,  

• pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych, analiz 

przesyłanych drogą elektroniczną,  

• dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,  

• ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem 

podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy.  



Usługi doradcze 

W ramach doradztwa informatycznego proponujemy pomoc w zakresie 

doboru systemów: 

• ERP  

• CRM  

• Business Intelligence  

• Controllingowych  

• Narzędzi workflow  

• Zarządzania produkcją  



 

Dziękuję za uwagę. 

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 
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