
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Według prestiżowych rankingów miesięczników Forbes (1 miejsce w kraju) i Fundusze 

Europejskie (2 miejsce), Biuro Doradcze Altima S.C. to jedna z najlepszych 

i najskuteczniejszych w kraju firm doradczych zajmujących się kompleksowym wsparciem 

w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji.  

Co nas wyróżnia? 

 Wartość zrealizowanych projektów: ponad 3 mld PLN, 

 Wartość pozyskanych środków: 800 mln PLN,  

 Ponad 400 opracowań przygotowanych dla jednostek samorządowych i firm z całej 

Polski, 

 Lista referencyjna licząca ponad 150 pozycji – listy referencyjne znajdziecie Państwo na 

naszej stronie internetowej: www.biuroaltima.pl 

 Jako nieliczni na rynku wiemy, jak ocenia się wnioski – nasi konsultanci oceniali wnioski 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 

 Zatrudniamy akredytowanych ekspertów oraz konsultantów funduszy europejskich, 

trenerów akredytowanych w wielu projektach PHARE i ESF oraz kluczowych ekspertów ds. 

studium wykonalności w ramach projektów pomocy technicznej dla Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. 

 Najbardziej wymagające projekty realizujemy we współpracy z ekspercką kadrą naukową 

krajowych uczelni wyższych lub niezależnymi ekspertami specjalizującymi się w danej 

dziedzinie. 

Co oferujemy? 

 Kompleksową obsługę działań inwestycyjnych: 

o określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem 

Funduszy Unijnych, preferencyjnych środków krajowych,  Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego oraz np. emisji obligacji), 

o dobór najbardziej racjonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym 

rozwiązań technicznych, 

http://www.biuroaltima.pl/


 

 

o przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, wniosek, 

załączniki) oraz wymaganej dokumentacji technicznej (projekt, program 

funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny, itp.), 

o pomoc w realizacji pod względem techniczno-budowlanym oraz nadzorowaniu 

inwestycji (uwzględniając jej rozliczenie). 

 Przygotowanie dokumentów strategicznych stanowiących podstawę efektywnego rozwoju 

i długofalowego zarządzania każdą jednostką samorządową (strategie rozwoju, lokalne 

programy rewitalizacji, strategie branżowe itp.). 

 Opracowanie strategii wielopłaszczyznowej optymalizacji gospodarki energetycznej 

gminy (we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej). 

Wyjątkowy potencjał, jaki reprezentuje Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. oraz zasady, którymi 

kierujemy się podczas realizacji zleceń, gwarantują Państwu możliwość współpracy z jedną 

spośród niewielu firm doradczych, którym warto zaufać i powierzyć przygotowanie projektu. 

Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie w zakresie oceny wniosków (praca 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego), zarządzania projektami w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, 

opracowywania dokumentacji konkursowej oraz dokumentów strategicznych. Jesteśmy zespołem 

wszechstronnie wykształconych konsultantów, którzy jako nieliczni na rynku mogą się poszczycić 

pracą dla najważniejszych instytucji, takich jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Bank Inwestycyjny czy urzędy marszałkowskie, czołowych firm konsultingowych – Konsorcja 

Combidata, BDPA, LRDP Kantor Polska oraz Mott MacDonald, a także brytyjskich firm 

konsultingowych (LRDP Kantor UK, Environmental Development Technology UK). 

Praca dla najlepszych pozwoliła nam wypracować własne standardy jakości, które wdrażamy 

w życie realizując Państwa projekty. 

Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających projektów. 

Nasi konsultanci stanowią zgrany zespół, zorientowany na skuteczną realizację wyznaczonych 

celów, którego członkowie wzajemnie się uzupełniają, tak w zakresie osobowości, jak i wiedzy 

techniczno-merytorycznej.  

 

Konsulting szyty na miarę ! 

 

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy 


