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Usługi szkoleniowe i doradcze FIG Polska
z dofinasowaniem ze środków unijnych
Dofinansowanie może sięgać nawet 80% wartości usługi i do 100.000 zł na firmę!
Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. posiada akredytację PARP, dzięki
której firmy z sektora MSP mogą za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych
oddelegować właścicieli i kadrę zarządzającą na szkolenia otwarte, a także zrealizować
szkolenia zamknięte i skorzystać z usług doradczych.

Dowiedz się więcej
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szkolenia i usługi doradcze dla właścicieli i kadry zarządzającej firm z sektora MSP
Szkolenia otwarte

Usługi doradcze

Oferta tematyczna szkoleń otwartych związana jest
z długookresowym zarządzaniem wzrostem wartości
przedsiębiorstwa. W obszarze tym oferujemy ponad 20 programów z zakresu: strategii przedsiębiorstw, finansów,
marketingu i strategii cenowych, zarządzania operacyjnego,
zarządzania projektami oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Kluczowe kompetencje działu doradztwa biznesowego
obejmują zarządzanie strategiczne – budowę i wdrożenie
strategii przedsiębiorstw, zarządzanie przez cele i KPI,
strategie rynkowe, zarządzanie finansami oraz poprawę
efektywności. Pracujemy w oparciu o autorską metodykę
doradztwa edukacyjnego, która polega na kompleksowym
przygotowaniu zespołów do opracowania i wdrożenia projektów – w tym przygotowaniu menedżerów do budowy
i wdrożenia strategii.

Szkolenia zamknięte oraz kompleksowe
programy rozwojowe dla kadry
menedżerskiej i pracowników
Zakres oferowanych programów w formule zamkniętej jest
znacznie szerszy od naszej oferty seminariów otwartych. Szkolenia zostają przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem
specyfiki branżowej Klienta. Eksperckie zaplecze kadrowe,
jakim dysponujemy, umożliwia nam kreację programów szytych na miarę, dopasowanych do potrzeb Klientów. Wszystkie
projekty szkoleń dedykowanych konkretnej firmie opracowywane są pod nadzorem i przy współpracy najlepszych ekspertów z wybranych obszarów.
Oferta szkoleń zamkniętych obejmuje także szkolenia
miękkie z zakresu komunikacji, przywództwa, zarządzania
zespołami i wiele innych.
W ramach programów i cykli rozwojowych oferujemy program
poprawy wyników sprzedaży oraz Akademię Zarządzania
Strategicznego, która kompleksowo przygotowuje zarządy
i różnicowane zespoły menedżerskie do budowy i wdrożenia
strategii firmy. Opracowujemy także indywidualne ścieżki rozwojowe dla sukcesorów.

Taka forma współpracy gwarantuje wysokie zaangażowanie
grupy oraz transfer metodyki i know-how do zespołu
Klienta, co znacznie poprawia skuteczność wdrożeń.
To optymalna kosztowo dla Klientów formuła realizacji
projektów doradczych.

W jakiej wysokości można uzyskać
dofinansowanie?

Firmy mogą uzyskać od 50% do 80% dofinansowania w zależności
od województwa oraz założonych kryteriów.
Dofinansowanie do 5.000 zł na osobę w jednej usłudze i do 100.000 zł na firmę*!
Sprawdź u lokalnych operatorów,
Wybierz to,
czy Twoja firma kwalifikuje się do
czego dziś
wsparcia i w jakiej wysokości (uwaga:
potrzebujesz
z dofinansowania wyłączone są firmy
z woj. mazowieckiego i pomorskiego).

by osiągnąć
SUKCES!

Inwestycja w rozwój kompetencji biznesowych właścicieli oraz kadry zarządzającej zwiększa
szanse na sukces. Chcesz skorzystać z dofinansowania na szkolenie? Pomożemy zrobić pierwszy krok!
Dzięki uproszczonym formalnościom uzyskanie środków jest naprawdę łatwe!
Zadzwoń do nas (
22 823 42 83) lub napisz (
biuro@figpolska.pl), chętnie pomożemy!

Dofinansowanie na szkolenie
w sześciu krokach:

1.

Wyszukaj w bazie BUR naszą
firmę – Francuski Instytut
Gospodarki Polska Sp. z o.o.
WYBIERZ SZKOLENIE Wybierz z oferty FIG Polska
szkolenie, które Cię interesuje
– jeśli potrzebujesz więcej
informacji, czy porady,
skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z operatorem
Twojego województwa –
pomoże wypełnić wniosek
zgłoszeniowy i zweryfikuje
poziom dofinansowania, a następnie przygotuje i podpisze
z Tobą umowę. W zależności od
województwa dofinansowanie
może być w formie: promesy,
bonów lub refundacji kosztów*.

3.

ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE

OTRZYMAJ
REFUNDACJĘ

SKONTAKTUJ SIĘ
Z OPERATOREM

Szkoleń pierwszego wyboru
dla właścicieli i zarządów firm!
1. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów
niefinansistów
cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?
cz. 2 – Planowanie przepływów i ocena projektów  
           inwestycyjnych
2. Jak wykorzystać controlling w budowaniu przewag
konkurencyjnych? Systemy informacji zarządczej.
Warsztaty dla Zarządów i Dyrektorów
3. Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem
obrotowym? Warsztaty dla zarządzających
4. Wycena przedsiębiorstw na potrzeby
      decyzji zarządczych

Zapisz się na wybrane szkolenie poprzez stronę BUR,
wypełniając formularz rejestracyjny. Po otrzymaniu formularza podamy Ci szczegółowe
informacje organizacyjne.

Weź udział w szkoleniu.
Ciesz się możliwością zdobywania wiedzy i wymiany
doświadczeń. Po zakończeniu
szkolenia oceń usługę, wypełniając ankietę satysfakcji.

5.

2.

TOP 10

4.

PRZYJDŹ
NA SZKOLENIE!

5. Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka
,,krok po kroku” i narzędzia
6. Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje
i narzędzia budowy sukcesu rynkowego
7. Jak poprawić wyniki finansowe firmy dzięki
usprawnieniu procesów produkcyjnych i biurowych?
Lean Management
8. Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających
9. Skuteczne zarządzanie projektem.
      Warsztat uniwersalny

Skontaktuj się ponownie z operatorem swojego województwa,
z którym podpisywałeś umowę
celem rozliczenia usługi i otrzymania dofinansowania.

10. Odpowiedzialność kadry zarządzającej w świetle
obecnych przepisów prawnych. Jak się zabezpieczyć
przed odpowiedzialnością prawną?

Więcej informacji na

Poleć nasze usługi swoim znajomym i współpracownikom!

6.

www.figpolska.pl

POLEĆ NAS INNYM

Więcej informacji nt. dofinansowań tutaj: http://
serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
* Zasady rozliczania dofinansowania mogą się różnić w zależności
od województwa.
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przeprowadzonych
sesji strategicznych
i szkoleń zamkniętych

firm, z którymi
współpracuje FIG Polska

uczestników szkoleń,
seminariów i warsztatów

uczestników seminariów
otwartych to prezesi,
właściciele firm, członkowie
zarządów, rad nadzorczych
oraz dyrektorzy

Seminaria i szkolenia realizujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015.
Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa

tel. (22) 823 42 83, fax (22) 823 99 13
e-mail: biuro@figpolska.pl, www.figpolska.pl

