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MG Premium | Kancelaria Doradztwa Gospodarczego

Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach:

DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU DOTACJI UNIJNYCH
MG Premium Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji
z funduszy unijnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie głównie wśród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP) na pomoc doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z Unii
Europejskiej. Ze względu na dużą biurokrację oraz sporą konkurencję wśród wnioskodawców dotacje
unijne, są coraz trudniej dostępne dla firm nie posiadających doświadczenia w ubieganiu się o środki
publiczne. Stąd pomoc firm takich jak MG Premium jest nieoceniona. Obszar działalności obejmuje
teren całej Polski, obsługując przedsiębiorców poszukujących możliwości dofinansowania dla swoich
projektów. MG Premium współpracuje z przedsiębiorstwami z branży consultingu, realizując
różnorodne zlecenia, a także umożliwiając klientom bardziej kompleksową obsługę, dzięki
partnerstwie biznesowym z innymi podmiotami.
W MG Premium doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie
zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać refundację środków. Dla nas pozyskanie
dotacji nie kończy się w momencie ogłoszenia list rankingowych (wyniki konkursów) czy nawet
w momencie wpłynięcia ostatniej transzy dotacji - a po okresie trwałości projektu (zwykle po trzech
latach po zakończeniu projektu) - kiedy to beneficjenci muszą składać ostatnie sprawozdania
i oczekiwać kontroli.
Od maja 2009 roku przez 3 lata swojego funkcjonowania firma prowadzona była w formie
indywidualnej działalności gospodarczej obecnego Prezesa Zarządu pod firmą Profit Consulting.
W maju 2012 roku w związku z rozwojem firmy i planami rozszerzającymi działalność w zakresie
świadczenia usług została podjęta decyzja o utworzeniu spółki kapitałowej o nazwie MG Premium Sp.
z o.o. Spółka przejęła majątek dotychczasowej działalności gospodarczej i liczne kontakty biznesowe.
Od 2009 roku zaufało nam wielu przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie na
realizację swoich projektów biznesowych. Wielu z nich zakończyło już o rozliczyło z nami swoje
projekty i obecnie przygotowują się do realizacji kolejnych projektów.
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DORADZTWO BIZNESOWE
W tym obszarze pomoc mogą uzyskać przedsiębiorcy czy inwestorzy, którzy planują realizację
inwestycji spoza obszarów objętych pomocą publiczną w tym z dotacji unijnych lub usługi doradcze
stanowią uzupełnienie dla projektów dotacyjnych.
W ramach tego obszaru działalności pomagamy przygotować profesjonalny biznes plan do banku czy
dla inwestora, ale także pomagamy w wejściu na nowe rynki zagraniczne świadcząc usługi doradcze
w obszarze rozwoju eksportu – m.in. strategie finansowania przedsięwzięć eksportowych,
wyszukiwanie i wyselekcjonowanie partnerów na wybranych przez Klienta rynkach docelowych.
Ofertę uzupełniającą stanowi pomoc doradcza przy pozyskaniu finansowania z funduszy
pożyczkowych czy komercyjnych zewnętrznych źródeł finansowania.

Kompleksowe doradztwo
dofinansowania z UE

w

zakresie

pozyskiwania

MG Premium zajmuje się kompleksowym doradztwem unijnym dla firm. Jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na pomoc doradczą
w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z UE. Ze względu na dużą biurokrację oraz znaczną
konkurencję wśród wnioskodawców, dotacje unijne są coraz trudniej dostępne dla przedsiębiorstw
nieposiadających doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne. Stąd pomoc firm takich
jak MG Premium jest nieoceniona.
Proces pozyskania i realizacji inwestycji jest często długi i skomplikowany. Do tego ogrom
dokumentów i przepisów przeraża przedsiębiorców. W takich warunkach pomoc firmy
z doświadczeniem, specjalizującej się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej (wnioski
o dotacje, biznes plany, studia wykonalności, analizy, plany rozwoju itp.) a także dokumentacji
rozliczeniowej (wnioski o płatność, sprawozdania, monitoring inwestycji oraz pomoc
w przygotowaniu procedury ofertowej i realizacji projektu zgodnie z wymogami umowy dotacyjnej)
może okazać się niezbędna.
Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie realizować inwestycję
i rozliczyć projekt tak, by otrzymać refundację środków i by kontrola projektu przebiegła pomyślnie.
Dla nas pozyskanie dotacji nie kończy się w momencie ogłoszenia list rankingowych (wyniki
konkursów dotacyjnych) czy nawet w momencie wpłynięcia ostatniej transzy dotacji – ale po okresie
trwałości projektu (zwykle jest to po trzech latach po zakończeniu projektu) – kiedy to beneficjenci
pomocy publicznej muszą składać ostatnie sprawozdania i oczekiwać kontroli.
Eksperci, pracownicy i współpracownicy spółki MG Premium posiadają międzynarodowe certyfikaty
zarządzania projektami i często realizują projekty zgodne z metodologiami PRINCE2 czy IMPA.
Oferujemy całościową obsługę projektów unijnych od momentu uzyskania dotacji do zakończenia
realizacji projektu i kontroli.
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Prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji, jest niezwykle ważnym etapem realizacji każdego
projektu. MG Premium pomaga w prawidłowej realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami
wynikającymi m.in. z umowy o dofinansowanie, procedur finansowo-księgowych i aspektów
prawnych.
Zajmujemy się przygotowaniem dokumentów, wymaganych na etapie realizacji projektu i pomagamy
klientom przygotować się do kontroli po zakończeniu realizacji projektu.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie wniosku o płatność zaliczkową,
przygotowanie wniosków o płatność pośrednią,
przygotowanie wniosku o płatność końcową,
pomoc przy przeprowadzaniu postępowania ofertowego, przygotowaniu umów
z wykonawcami i dostawcami,
przygotowywanie oświadczeń oraz wyjaśnień dla instytucji finansującej i wdrażającej,
utrzymywanie kontaktu z instytucja finansującą i wdrażającą,
monitoring realizacji projektu i wprowadzanie ewentualnych zmian do harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w porozumieniu z odpowiednią instytucją.

Schemat współpracy z nami
Współpraca z MG Premium przy pozyskaniu dotacji obejmuje trzy etapy:
I. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
•

Etap przed złożeniem wniosku rozpoczynamy od pierwszego kontaktu i spotkania
z potencjalnym Klientem. Zależy nam na tym, aby na spotkaniu jak najlepiej poznać Klienta
i pozyskać jak najwięcej istotnych podczas dalszej współpracy informacji o jego działalności
gospodarczej, planowanej inwestycji oraz oczekiwanych rezultatach zamierzonego do
zrealizowania projektu. Dzięki spotkaniu możemy określić, do którego programu i działania
projekt Klienta najbardziej się wpisuje i w którym ma największe szanse na uzyskanie dotacji.
Informujemy o harmonogramie naborów określając przy tym wstępny harmonogram prac
przygotowawczych. Na spotkaniu przedstawiamy także schemat współpracy z MG
Premium i poruszamy zagadnienia związane z umową.

•

Podpisanie umowy z Klientem stanowi właściwe rozpoczęcie współpracy, po którym zespół
doradczy MG Premium rozpoczyna czynności przygotowawcze do stworzenia dokumentacji
aplikacyjnej dla Klienta. Po podpisaniu umowy Klient otrzymuje pisemny raport z analizy
kwalifikowalności projektu do danego działania. Po podpisaniu umowy następuje zapłata
pierwszej części wynagrodzenia – tzw. opłaty wstępnej.

•

Po podpisaniu umowy Klient otrzymuje również listę zagadnień i załączników, niezbędnych
do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej. Dzięki temu już na początku współpracy Klient
wie co i w jakim terminie powinien dostarczyć. Pozwala to zaplanować współpracę w czasie
i uniknąć stresujących sytuacji. Lista zagadnień i załączników jest ograniczona do kwestii
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merytorycznych związanych z projektem, o których wiedzę posiada jedynie Klient – wszystkie
zadania, w które angażowanie Klienta nie jest niezbędne, są wykonywane przez nas.
•

Kluczowym etapem pracy konsultantów MG Premium, jest tworzenie dokumentacji
aplikacyjnej, tj. wniosku, biznesplanu, studium wykonalności, załączników, planu rozwoju
eksportu czy innych, w zależności od wymagań konkursowych. Konsultanci na podstawie
dostarczonej przez klienta listy zagadnień, własnej wiedzy i doświadczenia,
przeprowadzonego researchu, danych statystycznych i innych dostępnych źródeł, sporządzają
poszczególne elementy dokumentacji, dbając o to, by odpowiadała ona kryteriom oceny
projektów w danym konkursie. Etap ten z reguły trwa kilka tygodni.

•

Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji konsultant MG Premium przekazuje ją Klientowi
wraz ze szczegółowymi instrukcjami do podpisania i złożenia w odpowiedniej instytucji.
UWAGA: MG Premium ZAWSZE gwarantuje poprawność formalną sporządzonych
dokumentów.

II. W trakcie oceny wniosku
•

Po złożeniu dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedniej instytucji następuje oczekiwanie na
wyniki oceny formalnej, która z reguły trwa około 30-45 dni. W przypadku gdy Klient
rozpoczyna realizację projektu przed poznaniem wyników oceny MG Premium świadczy
usługi doradcze w celu poprawnej realizacji projektu tak, by w przypadku otrzymania dotacji
nie było później problemów z jej rozliczeniem (beneficjent programów unijnych, który
realizuje projekt jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie musi mieć na uwadze
jej zapisy – nasi Klienci nie zawsze to wiedzą, ale my dbamy o to by tak było i informujemy ich
o tym obowiązku często pomagając w przeprowadzaniu procedur ofertowych czy spełnienia
zasad konkurencyjności już na tym etapie).

•

Po otrzymaniu pisma przez Klienta od instytucji oceniającej wnioski w trakcie trwania oceny
formalnej, MG Premium nawiązuje kontakt z odpowiednią instytucją, odpowiedzialną za
ocenę dokumentacji aplikacyjnej i w porozumieniu z nią oraz Klientem, sporządza
uzupełnienia formalne dokumentacji, po czym przekazuje je Klientowi do podpisu i złożenia
w odpowiedniej instytucji.

•

Po złożeniu uzupełnień formalnych następuje oczekiwanie na wyniki oceny merytorycznej
projektu. Z reguły ocena ta trwa około 30-45 dni.

•

Po otrzymaniu pisma przez Klienta od instytucji oceniającej wnioski w trakcie trwania oceny
merytorycznej, MG Premium nawiązuje kontakt z odpowiednią instytucją, odpowiedzialną za
ocenę dokumentacji aplikacyjnej i w porozumieniu z nią oraz Klientem, sporządza
uzupełnienia merytoryczne dokumentacji (jeśli jest to konieczne), po czym przekazuje je
Klientowi do podpisu i złożenia w odpowiedniej instytucji.

III. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania
•

Po uzyskaniu decyzji o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu Klientowi dofinansowania,
konsultanci MG Premium zajmują się sporządzeniem dokumentów niezbędnych do
podpisania umowy dofinansowanie, czyli harmonogramu płatności, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, oświadczeń i innych wskazanych przez Instytucję Finansującą.
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•

W trakcie realizacji projektu konsultant MG Premium „opiekuje się projektem”, udziela
Klientowi merytorycznego wsparcia w sprawach związanych z poprawną realizacją inwestycji,
zgodną z zapisami umowy o dofinansowanie i wymogami konkursowymi.

•

MG Premium utrzymuje kontakt z Instytucją Finansującą, pomaga Klientowi w składaniu
wyjaśnień i wnioskowaniu o ewentualne zmiany w projekcie (jeśli jest taka potrzeba),
konsultant odpowiedzialny za obsługę danego Klienta sporządza wnioski o płatność
pośrednią oraz wniosek o płatność końcową zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym i harmonogramem płatności. Po zakończeniu realizacji projektu MG Premium
udziela wsparcia Klientowi w sprawach merytorycznych związanych z przygotowaniem do
kontroli, a po niej pomaga w realizacji zaleceń pokontrolnych udzielając też niezbędnego
wsparcia i porad na etap trwałości projektu.

7 powodów, dla których warto wybrać MG Premium
1. Jasne zasady. Pracujemy na bazie przejrzystych modeli współpracy i rozliczeń.
2. Doświadczenie. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług.
3. Elastyczność. Nie jesteśmy korporacją, a procedury traktujemy jako narzędzie służące
do osiągania wysokiej jakości usług, a nie cel sam w sobie.
4. Bezpieczeństwo. Masz pewność, że powierzone nam dane są odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
5. Profesjonalizm. Rzetelność oraz zaangażowanie naszego zespołu pozwala na
precyzyjny dobór właściwych zasobów względem stanowiska.
6. Zaangażowanie. Za każdym zrealizowanym projektem stoi satysfakcja i rozwiązany
problem naszego Klienta.
7. Indywidualne podejście. Do każdego projektu staramy się dobrać unikalne
rozwiązania, tworząc i realizując działania „szyte na miarę”.
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Zaufali nam m.in.:
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