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ADM Consulting 
Group:

.



dobór instrumentów, 
opracowanie 
dokumentacji, 
skuteczne  rozliczenie 
projektu

analiza stanu 
technologii,  dobór 
rozwiązań, pomoc w 
kojarzeniu  
innowatorów 

modele finansowe, 
prognozowanie 
wyników, opinie 
procesowe, wyceny 
spółek/technologii

badanie rynku 
krajowego i 
zagranicznych, analizy 
eksportowe, strastegie 
ekspansji 

optymalizacja 
procesów, M&A, 
doradztwo 
transakcyjne , 
restrukturyzacje

Doradztwo 
strategiczne

Pozyskiwanie 
dotacji UE

Audyt i koncepcje
technologiczne

Analizy finansowe, 
wyceny, opinie

Badania
i analizy rynku

W czym 
pomagamy?



Nasze osiągnięcia
w ostatnich 14 latach 

od 10 lat w czołówce polskich 
firm doradczych

blisko 30 osobowy zespół 
pracowników o unikatowych

kompetencjach i doświadczeniu 

Ponad 1500 opracowanych 
dokumentacji i  zrealizowanych 

projektów

Wdrożony system zarządzania 
jakością zgodny z normą PN-EN 

ISO 9001:2009

Liderzy rankingów Zespół

Doświadczenie Jakość

Ponad 90% realizowanych przez 
nas projektów otrzymuje 

finansowanie

Posiadamy ogólnopolską sieć 
Partnerów naukowych i 

technologicznych 

Skuteczność

Networking



INERNACJONALIZACJA MŚP:

Cel: sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki 
zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze 

województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego 

Termin naboru: 07.04.- 27.05. 2021
Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dotacji- 800 000 zł.

.
.



Dla kogo?:

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w 
województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, 

podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, 
potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym 

najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o 
potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym 

rynku zagranicznym

.



Na co?:

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia 
nowego modelu biznesowego;

usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, 
w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach 
gospodarczych;

nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości 
niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do 

internacjonalizacji działalności.

.



Na co?:

- koszty udziału w międzynarodowych targach (np. Targi Kielce), wystawach 
lub misjach gospodarczych, obejmujące:

wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;

zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementó
zabudowy;

podróże służbowe
reklamę w mediach targowych

rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną oraz wpis 
do katalogu targowego

.



Dziękuję i do zobaczenia ☺,

Joanna Werner
Doradca ds. projektów inwestycyjnych
j.werner@admgroup.pl
mobile - 798 860 340
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