Zapraszamy!!!
Przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
do skorzystania z usług informacyjnych i doradczych
Punkt Konsultacyjny świadczy:
Usługi informacyjne, dzięki którym klienci dowiedzą się wszystkiego na temat działalności
gospodarczej:
 jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
 co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
 skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój
przedsiębiorstwa;
 jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
W ramach usług informacyjnych klienci mogą również otrzymać informacje, jak i od kogo
uzyskać specjalistyczną usługę, m.in. porady w zakresie finansowania zwrotnego (dotacje,
pożyczki) etc. Konsultanci pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą
specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
Usługi doradcze w formie:
 Asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, stanowiącej idealną pomoc
dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności
gospodarczej. Konsultanci PK poprowadzą przedsiębiorcę przez wszystkie elementy
związane z zakładaniem własnej firmy, m.in.:
- pomoc w przygotowaniu biznesplanu;
- pomoc w przygotowaniu wniosku pożyczkowego;
- wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności;
- przedstawienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG;
- przedstawienie procedury rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS;
- doradztwo przy wyborze formy opodatkowania i prowadzenia księgowości.
 Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, skierowanej do działających już
przedsiębiorców. Konsultanci PK doradzą w 4 obszarach działalności firmy:
- formalno- prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy;
- marketing przedsiębiorstwa;
- organizacja firmy;
- źródła finansowania istniejących przedsiębiorstw.
Usługi informacyjne świadczone przez PK są bezpłatne. Z kolei usługi doradcze są
dofinansowane aż w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsultanci Punktu Konsultacyjnego świadczą usługi:
 bezpośrednio w siedzibie

Agencji Rozwoju Regionalnego ,,AGROREG,, S.A.
ul. Kłodzka 27
pokój Noworudzkiego Parku Przemysłowego NPP (V piętro)
57-402 Nowa Ruda
czynny w godzinach: 8:00 - 14:00
 telefonicznie pod numerem
74 872 70 48
 mailowo pod adresem
pk@agroreg.com.pl
 przez stronę www.agroreg.com.pl
 bezpośrednio w siedzibie/miejscu zamieszkania Klienta
Dodatkowo konsultanci świadczą usługi w formie dyżurów w miejscowościach:
 Lądek-Zdrój - pierwszy wtorek każdego miesiąca, w godz. 10:00-14:00
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój
 Piława Górna - pierwsza środa każdego miesiąca, w godz. 10:00-14:00
Gminne Centrum Informacji w Piławie Górnej
ul. Piastowska 40a
58-240 Piława Górna
 Dzierżoniów - ostatni wtorek każdego miesiąca, w godz. 8:00-12:00
Gminne Centrum Informacji w Dzierżoniowie
ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
 Kłodzko - ostatnia środa każdego miesiąca, w godz. 8:00-12:00
Urząd Gminy w Kłodzku,
ul.Okrzei 8A, pokój nr 107
57-300 Kłodzko

