
	

KIM JESTEŚMY? 

MSCG jest wiodącą firmą świadczącą usługi doradztwa europejskiego związanego z pozyskiwaniem 
funduszy europejskich.  

Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi w zakresie pozyskiwania dotacji na 
projekty badawczo – rozwojowe i wspierać w zakresie działalności proinnowacyjnej. 

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z najbardziej innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami w Polsce w celu opracowania przełomowych rozwiązań w branży oraz przygotowania 

zwycięskich aplikacji konkursowych. 

MSCG W LICZBACH: 

 

PRZYKŁADY NASZYCH PROJEKTÓW: 

  
Projekt pt. „Wdrożenie do produkcji systemu mocującego rozrusznika opartego o 
innowacyjny komponent bimetalowy – śruba bimetalowa”  realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.1 Badania na Rynek 
 
Projekt podlega na komercjalizacji na rynkach światowych opatentowanych wyników 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowanej technologii produkcji śrub 
bimetalowych.  
 
Wartość projektu: 38 MLN PLN 
 

 Projekt pt. „Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia 
elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia 
usług on-line” Realizowany w ramach Działania 2.1.1 e-zdrowie RPO WM. 
 
Projekt polega na kompleksowej informatyzacji Instytutu w celu uruchomienia e-
usług świadczonych dla pacjentów, w tym w obszarze telemedycyny. 
 
Wartość projektu: 8 MLN PLN 

         

Projekt pt. „Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej 
generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników” 
realizowany w ramach Działania 1.1.2 DEMONTRATOR, PO IR.  
 
Projekt polega na opracowaniu komercyjnego analizatora hematologicznego i 
biochemicznego umożliwiającego m.in. przeprowadzanie badań diagnostycznych z 
kropli krwi.  
 
Wartość projektu: 15 MLN PLN 

Więcej informacji o naszych projektach znajduje się w zakładce Referencje na stronie www.mscg.pl 



	

 

OFERTA WSPÓŁPRACY  

Poniżej przedstawiamy propozycje współpracy skierowane do pracowników naukowych, doktorantów oraz 
studentów.  

 

1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 

MSCG opracowuje kompleksowe aplikacje dla swoich Klientów w zakresie projektów badawczych, 
komercjalizacyjnych, inwestycyjnych i doradczych m.in. związanych z wejściem na nowe rynki zagraniczne 
lub wzornictwem przemysłowym. Poszukujemy do współpracy profesjonalistów i dydaktyków, którzy chcą 
rozwijać się w dziedzinie swojej specjalizacji pracując w zespole MSCG nad projektami sporządzanymi dla 
klientów biznesowych.  

Obecnie poszukujemy specjalistów w zakresie: 

• sporządzania analiz rynkowych, w tym analiz potencjału projektowanego rozwiązania, analiz potrzeb 
odbiorców, konkurencji, rozwiązań alternatywnych itp. 

• sporządzania analiz finansowych przedsięwzięcia, w tym m.in. analiza opłacalności, analiza ryzyka 
itp. 

• analizowanie możliwości usprawniania procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemów 
informatycznych (optymalizacja/automatyzacja procesów z wykorzystaniem TIK), mapowanie 
procesów itp. 

Proponowana współpraca może być realizowana jako stała współpraca w ustalonym wymiarze godzin w 
miesiącu lub zadaniowa dotycząca konkretnego projektu i zakresu opracowania.   
 
Wybrane Korzyści: 

ü możliwość rozwoju swojej specjalizacji w oparciu o realne projekty sporządzane dla Klientów 
biznesowych 

ü praca z wieloma znanymi firmami na poziomie osób decyzyjnych/zarządów 
ü współpraca z uczelniami technicznymi/pracownikami naukowymi w zakresie projektów badawczych  
ü elastyczna forma współpracy  

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przeslanie swojego portfolio z opisem doświadczenia oraz 
specjalizacji, w ramach której chcieliby Państwo współpracować z MSCG. Dokumenty prosimy przesłać na 
adres: mscg@mscg.com.pl 

 

 

 



	

 

 

2. WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI PROGRAMU DYDAKTYCZNEGO M.IN. 
OPRACOWANIE CASE STUDY DLA STUDENTÓW  

MSCG jako doświadczona firma konsultingowa może wzbogacić program dydaktyczny o ćwiczenia i case 
study przygotowane dla studentów z zakresu m.in. realizacji inwestycji w firmie, podejmowania 
strategicznych decyzji z zakresu rozwoju biznesu i wejścia na nowe rynki zagraniczne, analizy opłacalności 
inwestycji lub identyfikacji wąskich gardeł. MSCG opracowuje treść case study oraz daje rzetelną informację 
zwrotną dotyczącą zaprezentowanych efektów pracy. 

Wybrane Korzyści 

ü studenci mają możliwość pracy nad realnym problemem danego przedsiębiorstwa,  
ü wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów 
ü pracownik dydaktyczny otrzymuje wsparcie w realizacji programu dydaktycznego uatrakcyjniając 

jego formę  

Zainteresowanych współpracą pracowników dydaktycznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem 
hr@mscg.com.pl lub telefoniczny pod nr. 797 271 435. 

 

3. STAŻ 

W MSCG opracowaliśmy i wdrożyliśmy intensywny program rozwojowy skierowany dla absolwentów 
uczelni wyższych oraz studentów III- II roku II stopnia zainteresowanych rozwojem w firmie konsultingowej 
pod okiem najlepszych specjalistów z branży.  

Program realizowany jest w jednym z trzech działów. Dział wybierany jest z uwzględnieniem mocnych stron i 
predyspozycji osoby aplikującej:  

 

                     



	

 

Wybrane Korzyści: 

ü płatny i rozwojowy staż umożliwiający pracę nad bardzo innowacyjnymi projektami 
ü liczne wyzwania oraz wszechstronny rozwój w wielu dziedzinach i branżach 
ü pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych 
ü feedback i wsparcie najlepszych mentorów  
ü najlepsi stażyści otrzymają propozycję współpracy na stałe (umowa o pracę) 

 

Zainteresowanych studentów i absolwentów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres; 
hr@mscg.com.pl 

Więcej informacji o Programie Stażowym znajduje się na stronie: www.mscg.com.pl/kariera 

 


