O nas
Wiedząc jak ważne w rozwoju jest nieustanne zdobywanie
wiedzy, współpracując z ludźmi, którzy tę wiedzę
i doświadczenie posiadają, jako zgrany, dynamicznie
działający zespół realizujemy usługi szkoleniowo konsultingowe.
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów unijnych
własnych oraz realizowanych w podwykonawstwie dla innych
firm i instytucji.
Zajmujemy się rekrutacją, organizowaniem i realizacją szkoleń
oraz kompletowaniem dokumentów.
Podejmiemy się realizowania projektów lub wybranych przez
Państwa części działań projektowych.
Jesteśmy dumni z:
ź 57 tys. przeszkolonych osób, organizacji samorządowych,
instytucji publicznych w ramach projektów własnych;
ź 32 tys. przeszkolonych osób w ramach projektów
zleconych;
ź kilkudziesięciu najlepszych trenerów;
ź projektów unijnych realizowanych na terenie całego kraju;
ź zadowolenia naszych Klientów wyrażonego w listach
referencyjnych.
Nie zamierzamy na tym poprzestać!
Odważnie, dbając o nieustanny rozwój firmy i naszych
Klientów, zmierzamy w przyszłość.
Orientujemy się na sukces
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy do
współpracy.

Certyfikat ISO
Pragniemy także podzielić się informacją, iż w roku 2016
z sukcesem wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System
Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 29990:2010
w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia
i szkolenia.
ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością (QMS)
na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym
miejscu proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie.
Międzynarodowa norma jest efektem pracy zespołu
składającego się z pedagogów, auditorów, naukowców
i praktyków z różnych krajów.
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Baza Usług Rozwojowych
Europejska Grupa Doradcza z sukcesem zakończyła proces
weryfikacji i uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki
czemu ma możliwość realizacji szkoleń jako dofinansowanych,
znajdujących się na stronie Europejskiej Grupy Doradczej lub
szkoleń zamkniętych - dedykowanych dla przedsiębiorstwa.
W ramach Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorcy mogą
uzyskać dofinansowanie (na usługi szkoleniowe i doradcze)
w wysokości nawet do 80 % wartości usługi.
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oferuje:
ź doradztwo związane z wyborem odpowiedniego szkolenia,
kontakt z trenerem przed szkoleniem,
ź organizację wybranego z listy lub dedykowanego dla

Państwa szkolenia,
ź pomoc w złożeniu wniosku u Operatora,
ź przejście przez procedury po zrealizowaniu usługi

rozwojowej zgodnie z wymaganiami Operatora.
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców, do ich pracowników i kadry
zarządzającej, mających swoją siedzibę w 14 województwach
z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.
Lista operatorów w podziale na poszczególne województwa,
którzy dystrybuują środki w ramach projektu znajduje się na
stronie www.eurogrupa.pl/bur.
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Konsulting
Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla Klientów
w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych, rozwoju firm.

Zakres doradztwa
Nasi doradcy świadczą kompleksowe usługi doradcze
związane z rozwojem organizacji m.in. w zakresie:
ź możliwości dofinansowania planowanych inwestycji
z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej
2014-2020;
ź przygotowania wniosków aplikacyjnych na działania
inwestycyjne;
ź rozliczania i nadzoru nad prawidłową realizacją projektów,
które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich;
ź opracowania projektów szkoleniowo-doradczych;
ź możliwości pozyskania środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomocy w procesie
rozwoju firmy;
ź rozwoju kompetencji kadry zarządzającej i pracowników
(analiza potrzeb, dostosowanie usług szkoleniowodoradczych, pomoc w pozyskaniu dofinansowania);
ź oraz wielu innych.

Zespół doradców
Nasz zespół to specjaliści, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w opracowaniu i realizacji projektów unijnych,
świadczeniu kompleksowych usług szkoleniowo-doradczych.
Nasi eksperci specjalizują się w konkretnych obszarach
tematycznych, w tym m.in. z zakresu uruchamiania
działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw,
wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, pozyskiwania
środków z funduszy unijnych, rozliczania projektów unijnych.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
ź posiadamy wieloletnie doświadczenie biznesowe,
ź charakteryzujemy się indywidualnym, elastycznym
podejściem do Klientów,
ź jesteśmy nastawieni na współpracę.
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Konsulting
Mamy doświadczenie
i chętnie się nim dzielimy
Z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 130 projektów
szkoleniowo-doradczych współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej, w tym zarówno własnych, jak
i zrealizowanych na zlecenie innych podmiotów.
Od początku działalności aktywnie współpracujemy
z instytucjami zar ządzającymi, pośredniczącymi
i wdrażającymi fundusze unijne (wojewódzkie i powiatowe
urzędy pracy, urzędy marszałkowskie).
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów
skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników, jak
również osób pozostających bez zatrudnienia.
Zakres wsparcia obejmował m.in.:
ź doradztwo związane z zarządzaniem organizacją (strategie
personalne, plany wdrożeń proekologicznych, zarządzanie
wiekiem);
ź coaching;
ź szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników;
ź doradztwo indywidualne (Indywidualne Plany Działań,
psychologiczne);
ź doradztwo związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej i zarządzaniem firmą w pierwszym okresie jej
funkcjonowania;
ź szkolenia zawodowe;
ź zapewnienie staży;
ź pośrednictwo pracy;
ź doradztwo zawodowe.

Kontakt
E-mail: doradca@eurogrupa.pl
Telefon: 62/ 767 89 09

R

www.eurogrupa.pl • infolinia 0 801 011 665

Konsulting
Projekty własne
Zrealizowaliśmy 53 projekty na łączną wartość 60 132 548,27 zł,
w ramach których zostało przeszkolonych 11 400 osób z całej
Polski. Projekty własne zrealizowane w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego:
ź Moja własna droga do zatrudnienia (woj. małopolskie, 180 osób)
ź Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób

bezrobotnych z województwa śląskiego (woj. śląskie, 120 osób)
ź Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+ (woj. mazowieckie, 70 osób)
ź Akademia umiejętności komputerowych i językowych (województwo
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ź
ź
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ź
ź
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ź
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ź
ź
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ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

wielkopolskie, 180 osób)
Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan (woj. mazowieckie, 300 osób)
Udany Start !!! (województwo mazowieckie, 80 osób)
Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia (woj. mazowieckie, 80 osób)
Akademia Pełnosprawności (woj. zachodniopomorskie, 50 osób)
Ekspert ECDL II (województwo dolnośląskie, 216 osób)
Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+ (woj. lubuskie, 80 osób)
Wzrost konkurencyjności MMSP poprzez handel internetowy
(województwo małopolskie, 528 osób)
Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+ (woj. mazowieckie, 176 osób)
Wzrost konkurencyjności MMP poprzez handel internetowy
(województwo mazowieckie, 528 osób)
Własna firma - bez barier (woj. wielkopolskie, 40 osób)
Wzrost konkurencyjności MMSP poprzez handel internetowy
(województwo zachodniopomorskie, 528 osób)
Certyfikat Umiejętności Komputerowych (woj. łódzkie, 180 osób)
Certyfikat Umiejętności Komputerowych (woj. śląskie, 180 osób)
Czas na aktywność (województwo śląskie, 80 osób)
Marketing internetowy w śląskich przedsiębiorstwach (województwo
śląskie, 408 osób)
Otwarte oprogramowanie w biznesie (woj. śląskie, 240 osób)
Akademia Małopolskiej Turystyki na 5+ (woj. małopolskie, 720 osób)
Nowoczesna Małopolska (woj. małopolskie, 540 osób)
Ekspert ECDL (województwo dolnośląskie, 216 osób)
Ekologiczne Przedsiębiorstwo (woj. dolnośląskie, 270 osób)
Pełnosprawni w pracy (woj. kujawsko-pomorskie, 100 osób)
Szkolenia techniczne dla branży budowlanej (województwo kujawskopomorskie, 460 osób)
Akademia Przedsiębiorczości (woj. wielkopolskie, 72 osoby)
Wyjdź naprzeciw pracodawcy (woj. wielkopolskie, 120 osób)
ICT PLUS (województwo zachodniopomorskie, 500 osób)
Proturystyka (woj. zachodniopomorskie, 430 osób)
Młodzi na start (woj. zachodniopomorskie, 100 osób)
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Konsulting
Projekty własne c.d.
ź Certyfikacja kompetencji kadr Mazowsza (województwo mazowieckie,
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ź
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ź
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ź
ź
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420 osób)
Specjalistyczne szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania
(województwo mazowieckie, 384 osób)
Wyjdź naprzeciw pracodawcy (woj. kujawsko-pomorskie, 120 osób)
Nadal aktywne, nadal potrzebne (woj. kujawsko-pomorskie, 120 osób)
Cer tyfikacja Kompetencji Kadr Wielkopolski (województwo
wielkopolskie, 336 osób)
Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych (województwo
pomorskie, 216 osób)
Dolnośląska Akademia Kompetencji Kluczowych (województwo
dolnośląskie, 156 osób)
Nadal aktywni, nadal potrzebni (woj.. dolnośląskie, 120 osób)
Szkolenia dla Ciebie - rozwój dla regionu (woj. dolnośląskie, 240 osób)
Gdańska kadra gotowa na Mistrzostwa Europy (województwo
pomorskie, 180 osób)
Pomorska Menedżerka na 5+ (woj. pomorskie, 120 osób)
Stop bierności bądź kobietą sukcesu (województwo kujawskopomorskie, 120 osób)
Lubuski Specjalista/ Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania
środowiskowego (województwo lubuskie, 150 osób)
Lubuski Pełnomocnik Funduszy Europejskich (woj. lubuskie, 140 osób)
Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych kobiet (woj. łódzkie, 230 osób)
Czas na aktywność. Wsparcie dla kobiet 45+ (woj. łódzkie, 144 osób)
Stop bierności, bądź kobietą sukcesu (woj. dolnośląskie, 120 osób)
Nowoczesne kadry gospodarki podstawą rozwoju Wielkopolski
(województwo wielkopolskie, 480 osób)
Certyfikacja kompetencji personelu szansą dla pracowników
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi z regionu Wielkopolski
(woj. wielkopolskie, 450 osób)
Cer tyfikacja kompetencji personelu w zakresie zarządzania
środowiskowego (woj. zachodniopomorskie, 150 osób)
Małopolski Pełnomocnik Funduszy Europejskich (województwo
małopolskie, 140 osób)
Mazowiecki Pełnomocnik Funduszy Europejskich (województwo
mazowieckie, 150 osób).
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Rady nadzorcze
Kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych przygotowuje do
państwowego egzaminu, który uprawnia do zasiadania w Radach
Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w firmach
prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa
handlowego.
Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym
prawem tj. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów - praktyków,
przedstawicieli uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz
instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskują zarówno
teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla
członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów oraz
właścicieli firm.
Kurs stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje do egzaminu
państwowego, do którego uczestnicy przystępują w siedzibie
Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Kursy
organizowane są kilkanaście razy w ciągu roku, w dużych miastach
w całej Polsce. Trwają 107 godzin, są to 4 spotkania weekendowe.
Zapraszamy także na kursy organizowane w formie on-line, które
trwają 64 , jest to 16 spotkań po 4 h lekcyjne.
Więcej szczegółów dotyczących kursu znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej www.radynadzorcze.pl.
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Doradca restrukturyzacyjny
Kurs syndyka
Cel kursu
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do
pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego.
Kurs kompleksowo przygotowuje do egzaminu w Ministerstwie
Sprawiedliwości wg obowiązujących wytycznych, a jego
pomyślne zdanie pozwoli uzyskać licencję doradcy
restrukturyzacyjnego.
Zajęcia na kursie prowadzą wybitni specjaliści, prawnicy,
doświadczeni pracownicy, teoretycy i praktycy
z poszczególnych dziedzin.
Kurs organizowany jest cyklicznie w Warszawie, Wrocławiu
i Katowicach.
Zapraszamy także na kursy on-line, które trwają 44 h.

O programie
Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych
z Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmuje najważniejsze
i najbardziej aktualne informacje dotyczące nowych zasad
zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
W trakcie zajęć (70 h) omawiane są kierunki przebiegu
postępowania upadłościowego w kontekście roli
i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
i doradcy restrukturyzacyjnego. Przybliżone również zostaną
nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu
podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem
pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką
morską. Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące
nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka,
nadzorcy sądowego, zarządcy oraz doradcy
restrukturyzacyjnego.

Adresaci
Do udziału w kursie zapraszamy:
ź osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych
zasadach, dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów
i członków zarządu firm i instytucji, pracowników
administracji państwowej, właścicieli firm prywatnych;
ź osoby zamier zające

zdobyć zawód doradcy

restrukturyzacyjnego;
ź osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa

upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

R

www.eurogrupa.pl • infolinia 0 801 011 665

Certyfikacja
Kompetencji Personelu
Kursy organizowane w jej ramach są odpowiedzią na potrzeby
rynku w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry
specjalistów, których wiedza i umiejętności muszą być
w profesjonalny sposób udokumentowane. Po ich ukończeniu
oraz zdaniu egzaminu uczestnicy zdobywają certyfikat
uznawany na europejskim rynku pracy.
Kursy realizowane są przez Europejską Grupę Doradczą we
współpracy z niezależną jednostką certyfikującą TÜV NORD
Polska.
Certyfikat po ukończeniu kursu wydawany jest na okres 3 lat.
Po tym okresie, w celu utrzymania jego ważności
przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu,
który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy
w ramach danej certyfikacji.
Z kursów skorzystało już ponad 2500 osób.

Certyfikacja Kompetencji Personelu
obejmuje następujące obszary szkoleń:
Fundusze Europejskie

Środowisko

Balanced Scorecard

BHP

Innowacje

Jakość

Zarządzanie Projektem

Zarządzanie Zmianą

Żywność

Zarządzanie czasem

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
PERSONELU
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Fundusze unijne
Szkolenia z tematyki unijnej mają na celu wyspecjalizować
i przekazać aktualną wiedzę na temat możliwości
pozyskiwania funduszy unijnych, realizacji i rozliczeń
dofinansowanych projektów, ich monitoringu i kontroli.
Ich główną zaletą jest praktyczny charakter. Realizowane są
w formie wykładu, prezentacji dobrych praktyk, omawiania
konkretnych przypadków, przykładowych błędów w realizacji
projektów oraz dyskusji.

Wybrane szkolenia:
ź przygotowanie do nowej perspektywy finansowej UE na lata

2021 - 2027.
ź Księgowość projektowa. Rozliczanie projektów

dofinansowanych ze środków UE.
ź Zarządzanie projektem unijnym.
ź Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna

Inwestycje w ramach POIiŚ.
ź Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna

Inwestycje w ramach RPO.
ź Par tnerstwo Publiczno-Pr ywatne.Pr zygotowanie

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Zamówienia publiczne
Trudno sobie wyobrazić prawidłowe stosowanie ustawy
Prawa Zamówień Publicznych bez kontaktów szkoleniowych
i doradczych w zakresie właściwej interpretacji przepisów.
Łatwo o bałagan i postępującą niechęć do systemu zamówień
publicznych. A że właściwe i poprawne stosowanie ustawy
jest trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz
umiejętności nie trzeba nikogo przekonywać.
Jak funkcjonuje prawo? Kiedy je stosować i jak interpretować
przepisy, aby uniknąć ewentualnych błędów? Jak właściwie
napisać specyfikację aby była ona czytelna, jasna, zrozumiała
i zgodna z postanowieniem ustawy? Te i inne zagadnienia
wyjaśniamy podczas szkoleń, na których w sposób
praktyczny omawiane są uregulowania związane
z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych a także
przykładowe błędy popełniane podczas realizacji projektów.

Wybrane szkolenia:
ź Prawo zamówień publicznych od A do Z. Komisja

przetargowa w systemie zamówień publicznych.
ź Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - jako jeden

z najważniejszych dokumentów zamawiającego.
Praktyczne warsztaty poświęcone sporządzaniu SIWZ
z uwzględnieniem nowelizacji.
ź Realizacja zamówień publicznych dofinansowanych

ze środków Unii Europejskiej w świetle kontroli.
Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Zarządzanie
Szkolenia organizowane w ramach zarządzania dostarczają
wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w procesie
zarządzania firmą, ludźmi, projektami, czasem itd.
Uczestnicy uzyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także
możliwość do wykorzystania konkretnych umiejętności
w praktyce.

Wybrane szkolenia:
ź Zarządzanie projektami.
ź Kaizen - nieustanne doskonalenie.
ź Zarządzanie marką - wprowadzenie nowego produktu

na rynek.
ź Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE 2.
ź Zarządzanie systemem szkoleń współczesny aspekt

szkoleń w firmie.
ź Przywództwo w biznesie.
ź Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej.
ź Strategia zarządzania przedsiębiorstwem.
ź Zarządzanie zmianą organizacyjną.
ź Zarządzanie produkcją dla liderów.
ź Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym.

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Sprzedaż, marketing
Proponowane szkolenia z zakresu tematyki sprzedaży oraz
marketingu zapewniają rozwój w tych obszarach, zwiększają
możliwości działania i poszerzają horyzonty, udostępniają
narzędzia niezbędne do skutecznego pozyskiwania klienta,
budowania z nim trwałych relacji oraz zwiększania wpływów
na rynku.
Szkolenia oferują możliwość ćwiczenia umiejętności, które
przekładają się na efektywną sprzedaż, skuteczne negocjacje
i trafne podejście marketingowe.

Wybrane szkolenia:
ź Prawo autorskie.
ź Skuteczna sprzedaż i metody wpływania na ludzi.
ź Telemarketing - profesjonalna sprzedaż przez telefon.
ź Profesjonalna obsługa klienta.
ź Budowanie relacji z klientami.
ź Doskonalenie procesów sprzedaży.
ź Neuromarketing a wartość klienta.
ź Trening negocjacyjny w biznesie.
ź Negocjacje handlowe.

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Kompetencje osobiste
Szkolenia realizowane w tym zakresie dają możliwość
zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, które mają
bezpośrednie przełożenie na skuteczne działanie w biznesie
oraz życiu osobistym. Zwiększają szansę na realizację
ustalonych celów, stanowią podstawę do efektywnego
budowania relacji z ludźmi na płaszczyźnie zarówno
zawodowej jak i prywatnej.

Wybrane szkolenia:
ź Techniki pamięciowe - rozwój efektywności osobistej.
ź Kreatywność w biznesie.
ź Jak efektywnie konkurować na rynku pracy - warsztaty.
ź Sztuka perswazji i wywierania wpływu. Szkolenie

o charakterze treningu interpersonalnego.
ź Savoir-vire w biznesie - elegancko i swobodnie.
ź Komunikacja interpersonalna.
ź Asertywność i komunikacja w biznesie.
ź Kreowanie informacji. Szkolenie dla rzeczników prasowych.

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Zasoby ludzkie
Celem szkoleń z zakresu zasobów ludzkich jest rozwój wiedzy
i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania
personelem oraz praktycznych umiejętności związanych
z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Wybrane szkolenia:
ź Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

w praktyce.
ź Gdy niemożliwe staje się możliwe czyli co zrobić,

by odnieść sukces.
ź Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu na stanowiskach

menadżerskich.
ź Skuteczna walka ze stresem.
ź Skuteczne motywowanie i system ocen pracowniczych.
ź Zarządzanie zespołem.

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Szkolenia on-line
W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa
wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych
szkoleniach i kursach w formule online. Oznacza to,
że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo
brać czynny udział w zajęciach.
Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz
koszty transportu czy noclegów uczestnikom mieszkającym
w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu czy kursie,
z możliwością zadawania pytań na czacie.

Wybrane szkolenia i kursy:
ź Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
ź Kurs doradcy restrukturyzacyjnego
ź Podstawy prawa autorskiego
ź Pracownicze plany kapitałowe
ź Rozliczanie projektów finansowanych ze środków EFS
ź Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej 2021-

2027
ź Stwórz własny sklep e-commerce i rozpocznij sprzedaż w

Internecie
ź Skuteczna promocja i reklama w Google

Więcej szkoleń na naszej stronie internetowej
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Szkolenia zawodowe
CARVING
sztuka tworzenia dekoracji z owoców i warzyw
Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z narzędziami do
carvingu, wykonywanie dekoracji z warzyw i owoców,
zastosowanie zasad rzeźbienia i podziału carvingu. Uczestnicy
otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci noży
do carvingu oraz materiałów drukowanych. Kurs trwa 32h.

BARMAN
Akademia sztuki barmańskiej
Celem kursu jest przekazanie osobom biorącym w nim udział
podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także
przygotowanie uczestników do samodzielnej, profesjonalnej
pracy za barem. Kurs zorganizowany jest w sposób
umożliwiający przyswojenie wiedzy i umiejętności
praktycznych. Kurs trwa 24h.

KELNER-SOMMELIER
Szkolenie ma na celu wykształcenie właściwej postawy
kelnera-sommeliera, nabycie umiejętności prawidłowej
obsługi gości przy stole, zasad serwowania oraz właściwego
doboru win i wódek. Podstawowe treści przekazywane są
w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy
wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział
w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy
kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz
dydaktyczne. Kurs trwa 32h.

SAVOIR-VIVRE W BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym jest precedencja
i jakie są jej reguły. Poznają uniwersalne zasady powitania,
tytułowania i prowadzenia konwersacji. Zaznajomią się
z kulturą języka i właściwym użyciem zwrotów
grzecznościowych. Poszerzą znajomość zasad profesjonalnej
etykiety, pozwalającej na elastyczne dostosowanie się do
każdej sytuacji, jaka może mieć miejsce w czasie obsługi
klienta. Kurs trwa 24h.
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Nagrody i wyróżnienia
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Referencje i rekomendacje
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów potwierdza wykonanie przez EGD usługi w zakresie
organizacji szkolenia centralnego pt. Zarządzanie zespołami zadaniowymi
w administracji rządowej”. W ramach szkolenia zostało przygotowanych
322 miejsc szkoleniowych dla członków korpusu służby cywilnej.
(…) Europejska Grupa Doradcza zrealizowała szkolenie rzetelnie
i terminowo. Materiały szkoleniowe, profesjonalizm osób prowadzących
sesje szkoleniowe oraz ich zaangażowanie zasługują na wysoką ocenę.
DSCiPZK KPRM rekomenduje Europejską Grupę Doradczą jako
profesjonalnego organizatora szkoleń.
Artur Obłuski
Z-ca Dyrektora DSCiPZK

Ministerstwo Finansów
Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Biura
Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów. (...)
zlecenie zostało zrealizowane należycie pod względem merytorycznym
i organizacyjnym, a prowadzący uzyskał wysokie oceny uczestników cyklu
szkoleń. Polecam Europejską Grupę Doradczą instytucjom publicznym, jako
odpowiedzialnego, profesjonalnie przygotowanego do współpracy
partnera.
Grażyna E. Krzewska
Dyrektor

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdza wykonanie przez
Europejską Grupę Doradczą usług w zakresie organizacji szkoleń „Podstawy
Prawa zamówień publiczny.” Pracownicy ministerstwa uczestniczyli w cyklu
dwudniowych szkoleń (...) w Warszawie. Szkolenia zrealizowane przez
Europejską Grupę Doradczą cechowały się wysokim poziomem
merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą sprzyjającą
rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczestników. Rzetelnie, ciekawe
materiały oraz profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących zasługują na
wysoką ocenę. Usługi szkoleniowe świadczone przez Europejską Grupę
Doradczą są godne polecenia innym podmiotom.
Dr Piotr Żuber
Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej

Ministerstwo Środowiska
Szkolenia zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem
merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia wyróniała praktyczna
i dynamiczna forma prowadzenia. Zostały dotrzymane wszelkie uzgodnienia
i warunki umowy. Zarówno organizacja jak i przebieg szkoleń spełniły nasze
oczekiwania. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniach przyczynią się
do podniesienia kwalifikacji naszych pracowników. Polecamy Europejską
Grupę Doradczą jako organizatora szkoleń w danym zakresie tematycznym.
Grażyna Hadjiraftis
Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
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Referencje i rekomendacje
WYG International
Szkolenia zostały zrealizowane rzetelnie i na bardzo wysokim poziomie,
odpowiadając unijnym standardom. Europejska Grupa Doradcza w ramach
umowy realizowała następujące zadania: prowadziła dokumentację przed
i po szkoleniową wymaganą przez projekt, dysponowała kadrą dydaktyczną
wymaganą przez zamawiającego, przygotowała sale szkoleniowe oraz pełen
catering.
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest profesjonalnym organizatorem
szkoleń i partnerem godnym polecenia współpracy.
Andrzej Dziurdzik
Prezes Zarządu

Państwowa Akademia Nauk - Centrum Badań Kosmicznych
W celu sprawnego przeprowadzenia projektów skorzystaliśmy ze szkolenia
oferowanego przez Europejską Grupę Doradczą Zarządzanie projektem
unijnym. Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony
merytorycznej, jak również logistycznej. Dobrze dobrani trenerzy w jasny
sposób zaprezentowali tematykę projektów unijnych oraz metody ich
sprawnego zarządzania. Materiały szkoleniowe, zostały opracowane
w sposób czytelny pozwalając każdemu sięgać do zdobytej wiedzy jeszcze
przez długi czas po zakończeniu szkolenia.
Europejska Grupa Doradcza to rzetelny partner, świadczący usługi
szkoleniowe na wysokim poziomie.
Doc. dr. hab. Barbara Popielewska
Z-ca Dyrektora ds. naukowych

PKN ORLEN Administracja
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdza wykonanie przez
Europejską Grupę Doradczą usług w zakresie organizacji szkoleń "Podstawy
Prawa zamówień publiczny." Pracownicy ministerstwa uczestniczyli w cyklu
dwudniowych szkoleń (...) w Warszawie. Szkolenia zrealizowane przez
Europejską Grupę Doradczą cechowały się wysokim poziomem
merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą sprzyjającą
rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczestników. Rzetelnie, ciekawe
materiały oraz profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących zasługują na
wysoką ocenę. Usługi szkoleniowe świadczone przez Europejską Grupę
Doradczą są godne polecenia innym podmiotom.
Izabela Jarota
Prezes Zarządu

Volkswagen Motor Polska
Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym
oraz organizacyjnym. Wysoko oceniamy dobór wyspecjalizowanej kadry
(...). Szkolenie w formie intensywnych zajęć warsztatowych,
przeprowadzone przy wykorzystaniu nowatorskich metod szkoleniowych
pozwoliło na zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników
szkolenia. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra organizacja szkolenia.
Rekomendujemy Europejską Grupę Doradczą jako rzetelnego partnera,
świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Agnieszka Stefanko
Dział Szkoleń i Rozwoju
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Wybrane instytucje i firmy biorące
udział w naszych szkoleniach
Sektor publiczny - ministerstwa:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Dep. Fund. Struktur.
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Konkurencyjności I Innowacyjności
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli

Agencje i instytucje publiczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Rozwoju Regionalnego W Częstochowie
Główny Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Szczecin
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Rzeszów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Bydgoszcz
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej W Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego W Elblągu
Wojewódzki Urząd Pracy W Lublinie
Wojewódzki Urząd Pracy W Szczecinie
Wojewódzki Urząd Pracy W Warszawie
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Poznań
Wojskowy Instytut Medyczny
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Płońsk
Śląski Urząd Wojewódzki
Instytut Badawczy Dróg I Mostów
Instytut Medycyny Pracy I Zdrowia Środowiskowego
Instytut Paliw I Energii Odnawialnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Regionalna Izba Gospodarcza W Kaliszu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowe w Tychach
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej W Krakowie

Agencje i instytucje publiczne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie
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Wybrane instytucje i firmy biorące
udział w naszych szkoleniach
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