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MIR Consulting firma doradcza projekty i dotacje unijne, porady prawne, szkolenia
http://www.mir-consulting.pl

MIR Consulting oferuje Państwu usługi z zakresu doradztwa biznesowego i outsourcingu. Nasi doradcy to
zespół specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych dla firm i NGO oraz
obsłudze prawno-finansowej podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji i rozliczania projektów UE.
Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów i niezbędne załączniki (np. biznesplan, studium
wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko). W ofercie mamy usługi prawne, które świadczymy
swoim klientom w ramach stałej współpracy oraz szkolenia o szerokim wachlarzu tematycznym. Przy
realizacji zleceń kierujemy się dewizą: zadowolenie Klientów stanowi miarę jakości naszych usług. Od
momentu rozpoczęcia swej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów, które zakończone zostały sukcesem
dzięki temu jak działamy - indywidualnemu podejściu do klienta i jego oczekiwań. Na stronie znajdują się
referencje od naszych klientów.PersonelW trosce o wysoki poziom świadczonych usług MIR Consulting
zatrudnia wysoko wykwalifikowane kadry. Nasi doradcy to zespół posiadający kompetencje w obszarze
ekonomii, zarządzania, prawa, a także legitymujący się doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu
pozyskiwania funduszy unijnych. Współpracujemy również z wieloma specjalistami i firmami na terenie
całego kraju, co pozwala na kompleksową obsługę powierzonych nam zadań.

Kategorie
Finanse i ekonomia - Doradztwo
Finanse i ekonomia - Organizacje i instytucje
Miasta i regiony - Podlaskie - Białystok
Według domeny - Pl
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Projekty ngo, Rozliczanie projektów, Wnioski, Augustów, Dofinansowania, Ełk, Łomża, Biznesplan, Po ig, 
Szkolenia, Warmińsko, Mazurskie, Studium wykonalności, Projekty unijne, Dotacje unijne dla firm, Olecko, 
Podlaskie, Białystok, Suwałki, Po kl, Giżycko, Porady prawne
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