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01.11.2016 – 31.07.2019
 Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – Nowa Ruda                                                     (powiat: 

kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki)
 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. -Legnica
 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – Wrocław
 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Jelenia Góra
 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Wrocław
 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - Wrocław

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie RPO WD 8.6
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU 

DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

www.agroreg.com.pl



Dla kogo?
Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący 
pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego. 

Co oferujemy?
Kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające potrzebom przedsiębiorców:
dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi 

rozwojowej 
bezpłatne doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz 

korzystania z Bazy Usług Rozwojowych - Rozwojowych – wypełniamy Formularz 
Diagnozy Potrzeb Przedsiębiorstwa
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Podstawowa wartość dofinansowania – 50 %

60% - działalność w sektorze zielonym lub białym / pracownicy objęci 
usługami wykonują pracę w ww. sektorach

Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy 
w województwie dolnośląskim znajduje się pod adresem: 
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-
bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
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70% - gdy (należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):
- przedsiębiorca jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
- przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (Przedsiębiorstwo 
wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania 
nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w 
szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 
20% i więcej)
- gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju 
inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej 
się pod adresem:
http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf 
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80% - gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług 
rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami 
oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby  o niskich 
kwalifikacjach,  

80% - gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem 
kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, 
znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego 
przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez  przedsiębiorcę nie 
przekracza kwoty 5 000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom 
wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, 
oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o 
przyznaniu wsparcia. Wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu 
dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25 000,00 zł
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 Zgłoszenie na usługę zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług 
Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

 Wydatek został faktycznie poniesiony na zrealizowaną zgodnie z założeniami 
usługę rozwojową i prawidłowo udokumentowany

 Usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej – zgodnej                      
  z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
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Dodaj 
zamówienie 

na usługę



I. ZNALEZIENIE USŁUGI I OPERATORA
Przedsiębiorstwo zgłasza się do Operatora, który weryfikuje jego kwalifikowalność, 
przedsiębiorstwo samodzielnie wybiera usługi rozwojowe z BUR
II. UMOWA
Przedsiębiorca składa dokumenty zgłoszeniowe do Operatora, po pozytywnej 
weryfikacji zostaje nadany numer ID oraz podpisana zostaje umowa o przyznaniu 
wsparcia. Przedsiębiorca otrzymuje promesę i zaświadczenie o udzielonej pomocy de 
minimis. Przedsiębiorca zgłasza się na usługę rozwojową poprzez BUR i w ciągu 3 dni 
roboczych przekazuje Operatorowi potwierdzenie zgłoszenia.
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III. REALIZACJA USŁUGI
Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę

IV. OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA
Odbiorca ocenia usługę oraz składa dokumenty niezbędne do rozliczenia. 
Operator w ciągu 14 dni weryfikuje dokumenty, przy pozytywnej weryfikacji 
przekazuje środki finansowe. 
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01.07.2016 – 31.08.2018

 Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. - Nowa Ruda
SUBREGION WAŁBRZYSKI (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. 
Wałbrzych)

 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. -Legnica
 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – Wrocław
 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Jelenia Góra
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Dla kogo?
Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem 

oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Co oferujemy?

 Doradztwo zawodowe - obligatoryjnie
 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł, wymagany wkład własny 

finansowy – w wysokości 10% udzielonej dotacji (ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która 
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o 
niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)

 Szkolenia zawodowe – stypendium średnio 800 zł / mc, możliwość sfinansowania badań lekarskich, egzaminów i 
kosztów dojazdu

 Studia podyplomowe – max 2 lata, możliwość sfinansowania do 6 000 zł, wkład własny 10%
 Staże zawodowe – od 3 do 12 miesięcy, stypendium 2 000zł,  możliwość sfinansowania pozostałych kosztów 

związanych z odbywaniem stażu  
 Dodatek relokacyjny – 7 000 zł, dla osób, które podjęły zatrudnienie 50 km od miejsca zamieszkania lub czas 

dojazdu wynosi 3 godziny w dwie strony. osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę 
zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy
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Cel stażu:  zdobycie umiejętności zawodowych bez nabywania stosunku pracy – na podstawie trójstronnej umowy

Czas trwania: od 3 do 12 miesięcy, maksymalny wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,             nie więcej niż 8 godzin dziennie

Podstawa prawna: organizacja stażu jest zgodna z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r.              w sprawie ram jakości staży (dz. 
Urz. UE 88 z 27.03.2014 r. str. 1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży

Warunki finansowe zapewniane przez ARR „AGROREG”:
 Stażysta otrzymuje stypendium – 1560,19 zł/mc netto
 Możliwość pokrycia innych wydatków (m.in. dojazdy) – maksymalnie 2000 zł brutto, wypłacane w miesięcznych transzach nie 

wyższych niż 333 zł/mc
 Wynagrodzenie opiekuna stażu – wypłacane jednorazowo, przy zakończeniu stażu, w kwocie: 166 zł/mc
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01.12.2016 – 30.09.2018

 Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. –Nowa Ruda
 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Jelenia Góra
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Dla kogo?
 Osoby zamieszkujące wyłącznie w powiatach: lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, 

lubańskim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, kamiennogórskim i 
ząbkowickim 

    - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale 
bezrobotne oraz osoby       o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe);

 zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób,                  które posiadały aktywny 
wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu).
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Co oferujemy?
 Diagnozę kompetencji zawodowych i społecznych- obligatoryjnie (rozmowa z doradcą 

zawodowym)
 Szkolenie i doradztwo – obligatoryjnie, 60 godzin szkolenia przygotowującego do 

samodzielnego prowadzenia działalności oraz    6 godzin indywidualnego doradztwa
 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł na 

osobę
 Wsparcie pomostowe– wsparcie na bieżące prowadzenie firmy –     800 zł/mc przez 12 

miesięcy
 Indywidualne usługi szkoleniowo – doradcze – doradztwo w zakresie efektywnego 

zarządzania i prowadzenia firmy – 4 godziny na osobę
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Nazwa Pożyczki POŻYCZKA DLA MŚP
POŻYCZKA DLA MŚP 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
PRODUKCYJNĄ

Maksymalna kwota 
pożyczki 100 000,00 zł 250 000,00 zł

Przeznaczenie 
pożyczki

Wydatki bieżące

Wydatki związane z działalnością produkcyjną:

1. materiały, surowce

2. urządzenia, narzędzia

3. usługi

4. koszty pracy

5. inne

Okres spłaty do 12 miesięcy do 12 miesięcy 1
Prowizja 2-3 % 2 %

Maksymalny okres 
karencji do 11 miesięcy do 11 miesięcy

Oprocentowanie 
minimalne w skali 

roku
Od 3,03 % (1,83% + 1 % + 0,2%) 2 Od 2,83 % (1,83 %  1 %) 2

Weryfikacja 
przeznaczenia Oświadczenie Faktury zakupu lub inne równoważne 

dokumenty

POŻYCZKA DLA FIRM

Instrumenty finansowe dla rozwoju MŚP www.agroreg.com.pl



AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 
„AGROREG” S.A.

ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
Tel. 74 872 97 47

e-mail: bur@agroreg.com.pl
aktywizacja@agroreg.com.pl

www.agroreg.com.pl

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY!



Główny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) 

we Wrocławiu
- PYTANIA O UZYSKANIE DOTACJI

- PYTANIA O ROZLICZANIE PROJEKTU

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 , 50-411 Wrocław 
tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, fax: 71 776 98 41 
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30 

pife@dolnyslask.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Technoinkubator Nowa Ruda – Sala audiowizualna

 



Technoinkubator Nowa Ruda – Sala laboratoryjna

 



Technoinkubator Nowa Ruda – Sale i pomieszczenia
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