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Profil działalności Instytutu:
• doradztwo biznesowe,

ANALIZA RYNKU KLUCZEM DO SUKCESU

• badania rynku elektronicznego,
• działalność szkoleniowa i edukacyjna,
• organizacja konferencji, seminariów, misji
handlowych, bezpośrednie kojarzenie partnerów,
• pozyskiwanie
środków
finansowych
z funduszy europejskich i zarządzanie projektami
z wykorzystaniem ww. funduszy

Od ponad 23 lat specjalizujemy się w szeroko pojętym sektorze elektronicznym
(ICT) poprzez m.in. doradztwo, realizowane w oparciu o doświadczenie,
głęboką wiedzę i bieżący monitoring tego rynku.
Niezależnie od branży zajmujemy się usługami w zakresie: szkoleń zawodowych,
badań rynku, tworzenia studiów wykonalności i biznes planów, formułowania
strategii działania przedsiębiorstw, analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
i badania ich otoczenia konkurencyjnego oraz pozyskiwania finansowania
z funduszy europejskich na ich rozwój.

Klientami IRE są w większości przedsiębiorstwa elektroniczne i innowacyjne
podmioty MŚP także z innych branż, jak również polskie i zagraniczne instytucje
rządowe, samorządowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, stowarzyszenia
przedsiębiorców i inne organizacje pozarządowe m.in. z obszaru edukacji.
Współpracujemy z uczelniami, szkołami kształcenia ogólnego i zawodowego oraz
ich organami prowadzącymi; zarówno z sektora publicznego jak i niepublicznego.
Instytut od daty utworzenia ściśle współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą
Elektroniki i Telekomunikacji [KIGEiT].
Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS pod nr 2.14/00494/2015.

Od 2003 r. z sukcesami pozyskujemy środki finansowe z funduszy
europejskich na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, inwestycyjne,
szkoleniowe i z budowania kapitału ludzkiego
-w 2004 r. Instytut uzyskał akredytację PARP na działalność doradczą w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw,
-zrealizowaliśmy wiele projektów w ramach perspektywy finansowej 20072013 (programy POIG, POKL i inne),

Obecnie prowadzimy działania związane z pozyskiwaniem funduszy
w ramach nowej perspektywy programowej 2014-2020.

Oferta w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich
• doradztwo w zakresie wyboru funduszy pomocowych (wyszukiwanie
programów operacyjnych i konkursów, odpowiadających potrzebom
przedsiębiorstwa),
• opracowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie bezzwrotnej
pomocy (dotacji),

• monitorowanie procesu rozpatrywania złożonych wniosków o dotacje,
• odpowiedzialne zarządzanie projektami po uzyskaniu dotacji (poprzez m.in.
przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej, realizacje wymogów dot.
zasady konkurencyjności i promocji, współpraca przy kontrolach podczas
trwania projektów).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
- oferta Instytutu

Usługi konsultingowe
i opracowania strategicznorynkowe dla instytucji
rządowych

Czynny udział doradczy
w transformacji polskiego
rynku telekomunikacyjnego

Organizacja konferencji
krajowych
i międzynarodowych,
seminariów, misji
handlowych

Wykonanie dokumentacji
wnioskowych na pozyskanie
funduszy europejskich

Zarządzanie projektami
z funduszy europejskich

• Agencji Rozwoju Przemysłu (3-etapowy projekt:
"Restrukturyzacja Polskiego Przemysłu Elektronicznego” wspólnie z firmą Arthur D.Little
International)
• Ministerstwa Gospodarki (analiza konkurencyjności sektora elektronicznego w Polsce,
koncepcja przystąpienia Polski do światowego
porozumienia ITA /Information Technology
Agreement/, doradztwo przy formułowaniu
dokumentu rządowego "Strategia dla przemysłu
elektronicznego do 2010 / 2020 r.”
• Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych
(PAIZ) w zakresie opracowań dot. przemysłu
elektronicznego i elektrotechnicznego

• wykonanie licznych dokumentacji przetargowych
na świadczenie usług telekomunikacyjnych:
lokalnych, międzystrefowych i UMTS

• "Elektroniczny Plener" organizowany corocznie
w latach 1994-2000 wspólnie z Krajową Izbą
Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
• I i II Międzynarodowa Konferencja Inwestycji
Zagranicznych w Przemyśle Elektronicznym i
Elektrotechnicznym w Polsce ; na zlecenie
PAIZ,
• Merytoryczna i logistyczna organizacja misji
handlowych w Polsce dla firm japońskich,
izraelskich, amerykańskich i korporacji
międzynarodowych (np. Panasonic, Philips)
• dla przedsiębiorstw i innych podmiotów (uczelni,
szkół, organizacji pozarządowych): m.in.
Politechniki Warszawskiej, Krajowej Izby
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
Przychodni Novum, Zespołu Szkół dla
Dorosłych w Raciążu, Urzędu Miasta Łodzi,
UM Olecko, UM Ostróda, Urzędu m.st.
Warszawa i in.
• samodzielnie i w partnerstwie z Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawy, Urzędem Miasta Łodzi,
Powiatem Zduńskowolskim i in. (projekty własne
i prowadzone na zlecenie przedsiębiorstw)

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ GWARANTEM SUKCESU

WAŻNIEJSZE POZYCJE W DOROBKU IRE:
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