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Nie ma dla nas
rzeczy niemożliwych
W ciągu siedmiu lat od powstania spółki pozyskaliśmy 505,74 mln złotych. Pomogliśmy dużym graczom
– Scanii i PLL LOT, a także małej i średniej przedsiębiorczości. Dotacje sfinansowały zarówno produkcję
łóżeczek dziecięcych jak i budowę centrum badań nad nowotworami

P R E Z E N TA C J A

G

rupa ludzi buduje drogę w lesie.
Wycięli już dużą połać lasu. Nagle
szef wdrapuje się na wysokie drzewo i rozejrzawszy się krzyczy:
– STOP! Ludzie pytają: Dlaczego?
Przecież posuwamy się do przodu! Na co szef:
– Tak, ale idziecie w złym kierunku!
Zadaniem ABBEYS jest prowadzenie Klienta we właściwym kierunku przez cały proces
pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych.
Pracę rozpoczynamy od przełożenia planowanych przedsięwzięć na gotowe do sfinansowania projekty. Nasza praca nie kończy się jednak
wraz z rozliczeniem projektu. Raz pozyskane
środki uruchamiają mechanizm kreowania
nowych strategii rozwojowych – już przy
udziale dotacji.
Strategia naszej firmy opiera się na pracy
zespołowej. Każdy z nas jest doświadczonym
specjalistą, a dzięki zaangażowaniu i pasji nie
ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dzięki
współpracy fachowców z różnych dziedzin,
którzy każdego dnia życia zawodowego udowadniają, że warto sięgać po dotacje unijne,
stajemy się współautorami sukcesów wielu
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Nowe rozdanie
środków unijnych
nastąpi w 2014 roku.
Do 2020 roku Polska
będzie miała dostęp
do 91 miliardów
euro, które Unia
Europejska
przeznaczy
na inwestycje,
ochronę środowiska,
szkolenia, sektor
B+R. Obecnie
najpoważniejszym
wyzwaniem
dla beneficjentów
jest rozliczanie dotacji
i sprawozdawczość
unijna.

firm i przyczyniamy się do rozwoju krajowej
gospodarki.
O efektach ABBEYS świadczą liczby. Nasza
skuteczność, rozumiana jako stosunek liczby
pozyskanych dotacji do złożonych wniosków,
wyniosła: w 2006 r. – 67,9 proc., 2007 – 85 proc.,
2008 – 93,67 proc., 2009 – 100 proc.! W 2010
roku pozyskaliśmy już 193 162 545,81 zł.
Zdobyliśmy pierwsze miejsce w rankingu
„Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-09”
miesięcznika „Fundusze Europejskie” (kategoria: dotacje dla małych i średnich firm). W ubiegłorocznym rankingu „Forbesa” ABBEYS uplasowało się na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej firm pozyskujących unijne dotacje.
Od początku kierujemy się wypracowaną
metodologią ABBEYS WAY – OTHER WAY,
stanowiącą fundament dzisiejszej pozycji na
rynku. Rozwijając wachlarz usług mamy na
celu zabezpieczenie wszystkich potrzeb Klienta
w zakresie finansowania UE. W 2009 r. rozwinęliśmy usługę pozyskiwania promes bankowych
oraz outsorsingu działów finansowo-kadrowoksięgowych firm z sektora MŚP powołując spółkę PRODOCEO Finanse i Księgowość.
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