Wichtige Tipps
für Ihren Erfolg in Polen

Ważne wskazówki aby osiągnąć
sukces w Niemczech

Land und Leute kennenlernen

Poznaj kraj i ludzi

- Markt- und Konkurrenzanalysen bilden einen
Bestandteil.
- Gemeinsam mit unseren polnischen Partnern
stellen wir Ihnen die benötigten Informationen
zusammen.

- Analizy rynku i konkurencji są nieodzowną częścią
projektu.
- Wspólnie z naszymi niemieckimi Partnerami
skompletujemy dla Państwa wszelkie potrzebne
informacje.

Ohne Zeitdruck und gut vorbereitet

Bez pośpiechu i dobrze przygotowani

- Eine umfassende Vorbereitung
ist Bedingung.

- Dobre przygotowanie jest warunkiem osiągnięcia
sukcesu.

Aufgaben klug verteilen

Rozsądny podział zadań

- Wir stellen für Sie ein Beraterteam zusammen,
das Sie in allen Fragen Ihrer Investition unterstützt.

- Udostępnimy zespół doradców, który będzie
wsparciem w realizacji Państwa inwestycji.

EU-Fördermittel

Dotacje UE

- Wollen Sie Fördermittel beantragen,
so stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

- Jeśli planują Państwo złożyć wniosek o przyznanie
dotacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Finanzierungsmöglichkeiten

Możliwości finansowania

- Wir vermitteln Ihnen erfahrene Bankpartner
vor Ort.

- Chętnie polecimy Państwu doświadczonych
partnerów bankowych na miejscu.

Die Stärke Ihres heimischen Unternehmens
ist wichtig

Dorobek Państwa firmy na rynku rodzimym
ma duże znaczenie

- Nur wer mit seinem Unternehmen eine stabile und
sichere Position vorweist, kann auch den
Schritt in das Ausland wagen.

- Tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie
udowodnić swoją stabilną i silną pozycję, powinny
decydować się na podjęcie działań za granicą.
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j.adamowicz@s-koop.de
Tel.: +49.335.6640 - 947

Franz-Mehring-Straße 22
15230 Frankfurt (Oder)
Fax. +49.335.6640 - 949
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Gemeinsam
stark.
Razem
silni.

‹ ›

Investieren in Polen
Für die Periode 2014 – 2020 stehen den
Unternehmen in Polen EU-Fördermittel
von 72,9 Mrd. EUR für Investitionen zur
Verfügung

Inwestowanie w Niemczech

Unterstützung bei Ihren Aktivitäten
in Polen

Wsparcie Państwa działań
na terenie Niemiec

Um diese Mittel erfolgreich zu beantragen,
ist empfehlenswert, die Entwicklungsbedürfnisse
der Firma sowie deren Finanzierung zu planen.

Die Sparkassen- Finanzgruppe unterstützt die
Investitionen von Unternehmen in Polen. Unsere
Experten in Frankfurt (Oder) verfügen über langjährige
Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Projektberatung.

Grupa Finansowa Sparkasse wspiera inwestycje
przedsiębiorstw w Niemczech. Nasi eksperci we
Frankfurcie nad Odrą posiadają długoletnie
doświadczenie w doradztwie oraz realizacji
ponadgranicznych projektów przedsiębiorstw.

Unser Angebot:

Unser Service für Sie:

Nasz pakiet usług obejmuje:

- kompetente und vielfältige Beratungsleistungen
- Kontaktvermittlung zu polnischen
Firmen, Banken oder Behörden
- Benennung von Ansprechpartnern:
Die meisten unserer Partner
sprechen Deutsch oder Englisch,
ansonsten stehen wir Ihnen gern zur
Seite.
- Vermittlung von Rechts- und
Steueranliegen an kompetente Experten
- Beratung im Bereich: Personal &
Unternehmensnachfolge
- individuelle und umfassende Betreuung

- kompetentne i różnorodne usługi
doradcze
- pośredniczenie w kontaktach z firmami,
bankami oraz urzędami
- wskazanie osób kontaktowych:
Większość naszych Partnerów posługuje się
językiem niemieckim lub angielskim, w innym razie
mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie
językowe.
- przekazanie zapytań z dziedziny prawa i podatków
do kompetentnych ekspertów
- doradztwo w zakresie: kadry pracowniczej &
sukcesji firm
- indywidualna i kompleksowa obsługa

Unsere Partner in Polen:

Nasi Partnerzy w Niemczech:

- PKO BP S.A.
- Deutsche Leasing Polska S.A.
- Alior Bank
- Steuer- und Rechtsexperten
- Fördermittelberater
- Kammern
- Ministerien

- Grupa Finansowa Sparkasse
- CountryDesk
- Deutsche Leasing
- izby przemysłowo-handlowe
- izby rzemieślnicze
- ZAB
- ministerstwa

- umfassende Betreuung und Beratung durch
zweisprachige Experten
- Entwurf einer maßgeschneiderten Lösung
- Nutzung unserer Projekterfahrung
sowie des umfangreichen Wissens im
Bereich der EU-Förderung

W perspektywie finansowej 2014-2020
przedsiębiorcy w Niemczech mają do
dyspozycji środki unijne na różnego
rodzaju inwestycje
Aby móc skutecznie złożyć wniosek o przyznanie
środków, zalecamy planowanie potrzeb rozwojowych
firmy oraz sposobów finansowania zamierzeń
przedsiębiorstwa.

Nasza oferta:
- kompleksowa obsługa oraz doradztwo
dwujęzycznych ekspertów
- stworzenie planu działania szytego na miarę
- możliwość skorzystania z naszego doświadczenia
przy realizacji projektów oraz rozległej wiedzy w
dziedzinie dotacji unijnych

