
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 5

Na co zwracać uwagę przy wyborze konsultanta

Starając się  o uzyskanie wsparcia ze środków pomocowych musimy sprostać licznym 

wymogom formalnym. Nie ma rzecz jasna przeszkód by wniosek o wsparcie napisać 

samemu. W takim przypadku uważne śledzenie stron internetowych wdrażających projekty 

oraz częsty kontakt z punktami konsultacyjnymi mogą być wystarczające.

Co zrobić, kiedy prowadząc działalność gospodarczą mamy liczne inne obowiązki, 

a profesjonalizm zarządzania firmą nie pozwala nam na samodzielne wypełnianie aplikacji 

o środki z pomocy publicznej. Można zlecić taką czynność konsultantowi przyjmując zasadę, 

że zdajemy się na kogoś kto ma w tym względzie niezbędne kompetencje poparte 

doświadczeniem.

Firm świadczących usługi konsultacyjne w zakresie pozyskiwania środków z 

funduszów wsparcia jest na rynku coraz więcej. Na co należy zwracać uwagę przy wyborze.

Obserwując sposoby wyboru dość prostym i skutecznym sposobem jest wskazanie 

przez znajomego. Często taka referencja faktycznie naprowadzi na firmę, która posiada już 

doświadczenie i jakąś skuteczność w aplikowaniu. Gorzej jednak jeśli firma jest polecana 

przez wielu przedsiębiorców i odmówi (bo jest rzetelna) lub co gorsza przyjmie kolejne 

zlecenie, które może czekać w kolejce na załatwienie. Dobrze też jeśli firma w rozmowie 

wstępnej pokazuje, że jest dobrze zorientowana w różnych programach pomocowych, jeszcze 

lepiej jak wykaże doświadczenia w łączeniu wsparcia z różnych tytułów.

Ostatnio zaczyna się także obserwować postępującą specjalizację wśród konsultantów. 

Jest to dobre zjawisko bo wiąże się generalnie z rosnącą fachowością. Jeśli konsultant 

specjalizuje się we wnioskach dla prywatnych przedsiębiorców (inny może świadczy usługi 

tylko dla instytucji..) to wszystko jest ok. Czasami jednak specjalizacja postępuje tak dalece, 

że możecie Państwo usłyszeć, że jesteście firmą za małą – konsultant wskaże że nie pisze 

wniosków dla mikroprzedsiębiorstw (często stoją za tym argumenty wynikające z rachunku 

ekonomicznego konsultanta). Życie gospodarcze jest bardzo bogate i charakteryzuje się dużą 

zmiennością. Dlatego wskazuję najważniejsze aspekty merytoryczne jakie powinno się moim 

zdaniem brać pod uwagę przy wyborze konsultanta:
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1. Sprawdzać listę referencyjną najlepiej z ostatniego okresu z podaniem z   

jakiego działania sporządził wnioski (wymogi formalne pisania wniosków się 

zmieniają dlatego najlepsze są ostatnie doświadczenia);

2. Ilość skutecznie pozyskiwanych wniosków   (czynnik ten należy rozdzielić na 

ilość wniosków formalnie przyjętych i otrzymujących pomoc; -informacja 

wskazuje czy konsultant sporządza wnioski pod kątem maksymalizacji 

uzyskiwanej oceny choć bez wątpienia jakość wniosków konkurencyjnych ma 

tu większe znaczenie);

3. Zakres usługi   (zwracam uwagę Państwa, że najtrudniejszym etapem dla firmy 

jest rozliczenie projektu, niektóre firmy wykonują kompleksową usługę wraz z 

zarządzaniem projektem inne tylko koncentrują się na uzyskaniu dotacji);

4. Doświadczenie firmy w trudnych przypadkach   (zmiany w złożonych 

wnioskach, zmiany harmonogramu, odwołania) – w tym zakresie 

doświadczenia firm dopiero są budowane, ale można już spotkać na rynku 

„weteranów”;

5. Doświadczenie w doradztwie dotyczącym łączenia pomocy z różnych   

programów wsparcia (z moich doświadczeń takich firm na rynku jest 

najmniej).

Włodzimierz Żak - wlodekzak@interia.eu
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