
ROZWIJAJ 
SWOJĄ 
FIRMĘ Z 
NASZĄ 
POMOCĄ.

www.kklaw.pl

Skorzystaj z 
dofinansowania 
50% w ramach 
projektu 
SPEKTRUM na 
korzystanie z 
naszych usług 
prawnych.

Jesteśmy jedną z największych kancelarii prawnych na Pomorzu 
oraz Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) akredytowaną przez 
Agencję Rozwoju Pomorza. Nasze wieloletnie doświadczenie w 
pracy z klientami biznesowymi, jak i profesjonalne podejście 
pozwolą Twojej firmie uzyskać najwyższą możliwą ochronę 
prawną w drodze do sukcesu i realizacji celów biznesowych.

PRZYKŁADOWE 
OBSZARY W 
KTÓRYCH MOŻEMY 
WESPRZEĆ TWÓJ 
BIZNES: 

Audyt i wdrożenia RODO
Audyt umów handlowych, przygotowanie wzorców 
umów sprzedaży / dystrybucji / najmu itp.
Przygotowanie ogólnych warunków umów
Przygotowanie profesjonalnych wzorców 
regulaminów i umów z zakresu prawa pracy
Audyt spółki pod kątem przekształcenia / 
połączenia / podziału
Audyt nieruchomości  
Przygotowanie projektów dokumentów 
procesowych: pozwu, wezwania do zapłaty, 
wniosku egzekucyjnego itp. 
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Jak uzyskać 
dofinansowanie?

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski 
Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. Partnerska
ul. Pniewskiego 7/2a | 80-264 Gdańsk
tel.: +48 58 343 44 66 
e-mail: sekretariat@kklaw.pl

Skontaktuj się z Agen-
cją Rozwoju Pomorza i 
zgłoś firmę do projektu 
poprzez formularz.

Po pozytywnej weryfikacji 
zgłoszenia wybierz akre-
dytowany podmiot IOB, z 
którym chcesz współpraco-
wać, w ramach otrzymanego 
grantu.

Zrealizuj usługę z akredyto-
wanym podmiotem.

Po realizacji usługi wypełnij 
ankietę zadowolenia oraz 
dostarcz dokumentację 
końcową.

Złóż wniosek o grant 
i podpisz umowę z ARP.
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MASZ DODATKOWE 
PYTANIA LUB 
POTRZEBUJESZ 
POMOCY? 
SKONTAKTUJ SIĘ!

O dofinansowanie mogą wystąpić 
wszystkie firmy z sektora MŚP, któ-
rych siedziba znajduje się na terenie 
województwa pomorskiego.

Kto może uzyskać 
dofinansowanie?

Jaką kwotę dofinansowania 
można uzyskać?

Wysokość dofinansowania wynosi 
50% kosztu realizacji usługi, jednak-
że w zależności od wielkości firmy 
ustalone są następujące limity:

MIKRO 
PRZEDSIĘBIORCY

MALI 
PRZEDSIĘBIORCY

ŚREDNI 
PRZEDSIĘBIORCY

25.000 PLN

50.000 PLN

75.000 PLN

Aby uzyskać dofinansowanie wnio-
sek należy złożyć w terminie 
od 11-10-2021 do 30-11-2021 jednak 
zachęcamy skontaktować się z 
Agencją Rozwoju Pomorza już teraz.

Terminy

https://www.arp.gda.pl/2141,ii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrum

