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Szanowni Państwo, 

 

coraz więcej firm podejmuje próby zdobywania przewagi konkurencyjnej dzięki niskim kosztom, starając 

się oferować swym klientom najniższe w danej branży ceny. Koncepcja teoretycznie prosta wymaga jednak  

w praktyce gruntownych przygotowań - nie tylko w kwestiach strategicznych, lecz także w kwestiach 

operacyjnych i zarządczych. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zapraszamy Państwa na prezentację poświęconą 

projektowi  

 

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi dla Państwa 

szansę bezpłatnego skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych, poznania procedur i narzędzi 

informatycznych i w konsekwencji poprawy swej pozycji konkurencyjnej.  

 

Projekt składa się z dwóch zasadniczych etapów: 

 

 Etap I.  

Polega na przeprowadzeniu przez analityków Collect Consulting audytu zarządzania finansami, audytu 

rachunkowego, podatkowego oraz audytu prawnego w Państwa przedsiębiorstwie oraz opracowaniu 

Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej.  

 

 Etap II. 

Wdrożenie, co najmniej dwóch, spośród wszystkich rekomendowanych przez specjalistów Collect 

Consulting optymalizacji zawartych w opracowanej Strategii. Zajmie się tym zespół złożony  

z ekspertów Collect Consulting, a także – jak zakładamy - decydentów i wdrożeniowców z Państwa 

przedsiębiorstwa.  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Umowy o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw – przygotowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na 

realizację projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” finansowanego w 

ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

Projekt „Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej” adresowany jest  

do przedsiębiorstw z sektora MSP spełniających dwa kluczowe kryteria: 

 

1. Przynależność do sektora małych i średnich przedsiębiorstw1. 

2. Nieotrzymanie w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis w kwocie powyżej 190.000 Euro.  

 

 

Prezentacja założeń projektu odbędzie się w dniu 23 listopada, w godz. 12:30 – 14:00 w sali 

konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM (budynek nr 3), ul. Ligocka 103  

w Katowicach. 

 

Z A P R A S Z A M Y 

Wykorzystaj swoją szansę – optymalizuj koszty – bądź konkurencyjny! 

 

       Z poważaniem, 

 

     

    dr Dariusz Kostyrka  

                                                                                                     Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail:  

biuro@collect.pl  

lub telefonicznie: (32) 203 20 53 

 

 

                                                           

1 Do sektora MŚP zaliczamy przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał 
średniorocznie mniej, niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług  
oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów Euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczającej równowartości w złotych 43 milionów Euro. 
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