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EARLY 
WARNING 
EUROPE

Jeśli prowadzisz fi rmę, która przechodzi chwilowe 
problemy lub znalazła się w sytuacji kryzysowej, 
a chcesz wyjść na prostą i dalej się rozwijać, 
skorzystaj z bezpłatnej pomocy ogólnopolskiej 
sieci konsultantów oraz ponad 100 mentorów 
w ramach projektu Early Warning Europe.

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy 
MMŚP, którzy:

• utracili sprawność prowadzenia biznesu,
•  według swojej opinii widzą, że istnieje ryzyko 

spowolnienia rozwoju fi rmy w przyszłości.

Konsultanci, mentorzy oraz doradcy 
restrukturyzacyjni w bezpośrednim kontakcie 
pomagają przedsiębiorcom:
• przejść przez sytuację kryzysową, 
• znieść ryzyko porażki i jej konsekwencje, 
•  wypracowywać niezbędne zmiany 

i rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów
i mentorów w ramach projektu Early Warning
Europe jest bezpłatna.

Praca z konsultantem
Pierwszy krok to praca z konsultantem, 
którego zadaniem jest:

•  diagnoza przedsiębiorstwa, określenie 
priorytetów i obszarów do rozwoju wraz 
z rekomendacjami lub

•  przekazanie przedsiębiorcy do dalszej pracy 
z mentorem, lub

•  skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który 
pomoże przeprowadzić restrukturyzację, 
a w skrajnych przypadkach zasugeruje 
zamknięcie fi rmy.

Wsparcie mentora
W uzasadnionych przypadkach część 
przedsiębiorców może być skierowana do pracy 
z mentorem, który, swoim doświadczeniem oraz 
znajomością branży i jej problemów, będzie 
wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia 
fi rmy z sytuacji kryzysowej. 

Praca z doradcą 
restrukturyzacyjnym
Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, 
to przedsiębiorcy będzie rekomendowana 
współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym. 

•  Uwaga! W ramach tej usługi tylko 2 godziny 
wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych 
godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez 
przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
PROJEKTU EARLY WARNING EUROPE

Grant UE (program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa. 

Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.

Zgłoś się
Więcej informacji na temat przystąpienia 
do projektu oraz formularz zgłoszeniowy 
można znaleźć na stronach projektu: 
• www.parp.gov.pl/earlywarning 
• ff r.pl/pl/ewe
 lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.


