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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Nasze projekty, które jako Beneﬁcjent realizowaliśmy
Europejskiego Funduszu Społecznego:

i realizujemy

w

ramach

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Tytuł: "Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki"
Cel projektu: wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu na postawie wzorca
niemieckiego, a także podniesienie
kwaliﬁkacji pracowników przedsiębiorstw, pracowników
naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.
Beneficjenci ostateczni:
• naukowcy - przedstawiciele świata nauki, jednostek naukowych - pracowników naukowych i
naukowo – dydaktycznych uczelni,
zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i
opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą,
• przedsiębiorstwa i ich pracownicy - mikro, małe, średnie lub duże ﬁrmy, prowadzące działalność
na terenie województwa lubuskiego,
zatrudnionych na umowę o pracę, zainteresowane
współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania we
współpracy
ponadnarodowej;
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Tytuł: "Kompetentny pracownik drogą do sukcesu"
Cel projektu: wzmocnienie potencjału ﬁrm z województwa lubuskiego poprzez dopasowanie
kompetencji 30 pracowników adekwatnie do potrzeb rozwojowych ﬁrm i zmian gospodarczych do
XII 2014 r.
Beneficjenci ostateczni:
30 osób zatrudnionych jako kadra zarządzająca:
-działów produkcyjno-wykonawczych
-działów handlowo-projektowych
3.Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną
działalność dospodarczą
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy;
Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia
Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy
Cel projektu: Projekt udziela wsparcia 30 bezrobotnym lub biernym zawodowo kobietom po 50 roku
życia, pochodzącym z obszarów wiejskich powiatu nowosolskiego, żagańskiego, krośnieńskiego,
międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego poprzez realizację
następujących celów:
poprawa do X 2017 r. zdolności 30 kobiet do samozatrudnienia wraz z przygotowaniem ich do
efektywnego funkcjonowania w biznesie
zarejestrowanie minimum 20 działalności gospodarczych do XI 2017 r. i utworzenia w nich min.
20 miejsc pracy w ramach dotacji udzielonych z EFS wraz z utrzymaniem ich przynajmniej do XI
2018 r.
Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i
wsparcia pomostowego dla 20 z nich.

4.Cyfrowe Szkoły w Gminie Szczaniec
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja
Działane 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych.
Cel projektu: jest podniesienie do 30.09.2019 r. kompetencji cyfrowych u 28 nauczycieli oraz 283
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu i Szkoły Podstawowej im. Św.
Jana Pawła II w Smardzewie oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na
rynku pracy zgodnie z potrzebami gospodarki regionu.
W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące szkolenia dla nauczycieli:
Nowe technologie w szkole - zastosowanie TIK w pracy nauczeciela,
Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych,
Nowe metdoy kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
Bezpieczeństwo w sieci,
Jak korzystać z zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

Przykłady projektów doﬁnansowanych
których brali udział nasi konsultanci:

ze

środków

europejskich, przy

realizacji

1. Budowa Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze – Beneficjent: Miasto Zielona
Góra.
2. Budowa jednostki ratowniczo – gaśniczej w Zielonej Górze – Beneficjent: Miasto Zielone Góra.
3. Remont zabytkowego zamku w Kożuchowie – Beneficjent: Kożuchowski Ośrodek Kultury i
Sportu ZAMEK”.
4. Budowa systemu wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności Portu Lotniczego
Zielona Góra/Babimost – Beneficjent: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie.
5. Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze – Beneficjent: Województwo Lubuskie.
6. Termomodernizacja budynków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – SP ZOZ MSW w Zielonej Górze.
7. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - Beneficjent Urząd Miasta Zielona
Góra
8. Wyposażenie laboratorium do badań i rozwoju systemów GNSS w HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z
o.o. – Beneficjent: Hertz System Ltd. Sp. z o.o.
9. Rozbudowa Gościńca Agrotabera w miejscowości Janowiec poprzez adaptację zabytkowych
budynków gospodarczych na nowoczesne centrum rekreacyjno – szkoleniowe – Gościniec
„Agrotabera” Karczma Tberska.
10. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez
województwo lubuskie – Beneficjent: Województwo Lubuskie.
11. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycję realizowanych przez
partnerów:Gminę Babimost, Województwo Lubuskie,Gminę Kargowa- Beneficjent Gmina
Babimost.
12. Rozwój społeczeństwa infromacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług
dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągow-kanalizacyjne na terenie 9
powiatów województwa lubuskiego:krośnieńskiego, międzyrzeckiego,nowosolskiego,
słubickiego,wschowskiego, zielonogórskiego,żagańskiego i żarskiego Beneficjent:Międzyrzeckie Przedsięborstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
13. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282
- Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 282 - Beneficjent Urząd Miasta Zielona

Góra
14. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap III - Beneficjent Gmina Bytom Odrzański
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
UM.pdf Gmina_Iowa.pdf Międzyrzecz.png Babimost1.png Miasto_Zielona_Góra.png

Inne informacje

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. świadczy usługi doradczo konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł ﬁnansowania na wszelkiego rodzaju
inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne.
Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jest ﬁrmą
świadczącą usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł ﬁnansowania na
wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne.Ze
względu na swoją wieloletnią współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwami a także organizacjami pozarządowymi jest uznaną i sprawdzoną marką
zajmującą się usługami szkoleniowo – doradczymi.
Zgodnie z przyjętą misją ﬁrmy staramy się gwarantować wysoki poziom zadowolenia klienta
poprzez realizacje kompleksowych i nowoczesnych szkoleń, niezbędnych do doskonalenia się i
rozwoju.
Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający
spełnianie standardu usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 wydany przez DEKRA
Certification.
Nasza firma jest również instytucją rynku pracy wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych
(RIS) pod nr ewidencyjnym: 2.08/00106/2017 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze oraz podmiotem wpisanym do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr
ewidencyjnym: 17668 prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
Funkcjonujemy na rynku od 2013 roku. Do dzisiaj zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych
oraz pozyskaliśmy dla naszych klientów ﬁnansowanie o wartości ponad 350 mln. Przeprowadziliśmy
również kilkadziesiąt szkoleń zakresie zamówień publicznych, coachingu, doradztwa biznesowego.
Realizujemy również usługi szkoleniowe w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań
konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu
innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Naszego Partnera
i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.
Nasza firma, to przede wszystkim kapitał ludzki, naszych specjalistów cechują:
Doświadczenie - poznaliśmy schematy i procedury pracy instytucji zarządzających programami
unijnymi gdyż do roku 2007 byliśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego i braliśmy czynny udziałem we wdrażaniu projektów w pierwszej perspektywie ﬁnansowej
UE 2004-2007.
Kompetencje – dysponujemy zasobami wiedzy i umiejętności, niezbędnymi do realizacji założonych
celów.
Dojrzałość – z klientami budujemy długofalowe relacje partnerskie, oparte na zaufaniu,
odpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu.

Profesjonalizm - szukamy nowych rozwiązań, mamy potrzebę ciągłego doskonalenia się.
Skuteczność – zapewniamy wysoką efektywność podjętych działań

