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Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność po raz ósmy 

przedstawić Państwu roczny raport z dzia-

łalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego (WARR). Rok 2005 był okresem 

bardzo dynamicznym, obfitującym w ciekawe 

i ważne dla regionu projekty.

W dalszym ciągu umacniało się postrzeganie WARR jako 

Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Rzetelna realizacja 

zwiększającej się liczby zadań związanych z pełnieniem funk-

cji RIF stanowiła dla nas w 2005 roku poważne wyzwanie  

i była sprawdzianem umiejętności w zakresie organizacji i za-

rządzania. Działając jako Regionalna Instytucja Finansująca, 

sprawdziliśmy w omawianym okresie około 2,5 tys. wnio-

sków o dotacje, podpisaliśmy ponad 500 umów z przedsię-

biorstwami w ramach funduszy strukturalnych i Programu 

PHARE 2002 i 2003 oraz 115 umów o dofinansowanie w ra-

mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

Ważną część działalności WARR na rzecz regionu stano-

wiły działania związane z gospodarką wodną, przestrzen-

ną oraz ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu Odry. 

Realizowane przez WARR prace studialne mają rozwijać  

i uzupełniać „Program dla Odry 2006” – strategiczny doku-

ment rządowy dla dorzecza Odry. W 2005 roku dokonaliśmy 

również skutecznych działań w obszarze innowacji i trans-

feru technologii, rozpoczynając prace nad inicjatywą Parku 

Innowacji i Biznesu we Wrocławiu. Cieszymy się, iż działa-

jąc jako regionalne Centrum Obsługi Inwestora, mogliśmy 

przyczynić się do ulokowania na Dolnym Śląsku inwestycji 

koreańskiej firmy LG, która ma przynieść regionowi 12 000 

nowych miejsc pracy. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego kontynu-

owała również realizację projektu HERMIN, w zakresie którego 

pracowaliśmy nad przystosowaniem modelu do prognozowa-

nia rozwoju gospodarczego regionów. Wspólnie z dr. Johnem 

Bradley’em opracowaliśmy po raz pierwszy w Polsce modele 

makroekonomiczne dla wszystkich polskich województw. 

Zachęcając Państwa do zapoznania się z raportem, 

pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaan-

gażowanym w działalność Wrocławskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego oraz naszym klientom i partnerom za dotych-

czasowe wsparcie i owocną współpracę w 2005 roku. 

Z poważaniem 

List Prezesa Zarządu
Letter of the President of the Management Board

Janusz Zaleski

Prezes Zarządu / President of the Management Board

prof. Janusz Zaleski 

Dear Sirs/Mesdames,

We have the privilege and pleasure to 

present to you for the eighth time the annual 

report on activities of the Wrocław Regional 

Development Agency (WARR). The year 2005 

was a very dynamic period, abounding in in-

teresting projects important for the region.

The perception of the WARR as the Regional Financing 

Institution (RFI) continued to strengthen. A reliable imple-

mentation of an increasing number of tasks related to the 

performance of the RFI role was a serious challenge to us in 

2005 and a test of our skills in work organisation and mana-

gement. Operating as the Regional Financing Institution, in 

the period in question we reviewed about 2.500 applications 

for grants, signed over 500 agreements with enterprises wi-

thin the framework of structural funds and the PHARE 2002 

and 2003 Programme, as well as 115 co-financing contracts 

under the Integrated Regional Operational Programme. 

Activities related to water management, land use and 

flood protection in the Odra river basin accounted for an 

important part of the WARR’s operations. Studies carried out 

by the WARR are designed to develop and complement the 

“Programme for the Odra 2006” – a strategic government 

document for the Odra river basin. In 2005 we also imple-

mented effective actions in the area of innovation and tech-

nology transfer launching the work on the Innovation and 

Business Park initiative in Wrocław. We are also pleased that 

by operating as the regional Investor Assistance Centre, we 

were able to contribute to the location of an investment pro-

ject in Lower Silesia by the company LG, which is expected to 

bring 12.000 new jobs to the region. 

The Wrocław Regional Development Agency also con-

tinued the implementation of the HERMIN project under 

which we worked on the adaptation of the model to the  

needs of regional economic development forecasting. For 

the first time in Poland, we developed, in collaboration with 

dr. John Bradley, macroeconomic models for all Polish vo-

ivodships (provinces). 

Encouraging you to acquaint yourself with this report, I 

should like to warmly thank all persons involved in the acti-

vities of the Wrocław Regional Development Agency, as well 

as our clients and partners, for their support hitherto and 

fruitful cooperation in 2005. 

Yours faithfully 

MISJA
Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

jest wspieranie samorządów lokalnych i podmio-

tów gospodarczych w  działaniach na rzecz rozwoju 

Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.

MISSION
The mission of the Wrocław Regional Development 

Agency is to support local governments and busi-

nesses in operations aimed at development of Lower 

Silesia and the Odra river region.
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Nazwa Akcjonariusza / Name of the shareholder
Kwota udziału w kapitale  

akcyjnym / Amount of share 
 in the share capital

Udział procentowy w kapitale 
akcyjnym / Percentage share in the 

share capital

Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Self Government of Lower Silesia 16 197 200 zł 95,86%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Industrial Development Agency Joint 
Stock Company 200 000 zł 1,18%

Bank Zachodni WBK S.A. 100 000 zł 0,59%

Kredyt Bank S.A. w Warszawie 100 000 zł 0,59%

Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski S.A. w Warszawie 100 000 zł 0,59%

Gmina Brzeg Dolny / Brzeg Dolny Municipality 25 000 zł 0,15%

Gmina Długołęka / Długołęka Municipality 25 000 zł 0,15%

Gmina Kobierzyce / Kobierzyce Municipality 25 000 zł 0,15%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centrostal” Wrocław S.A. we Wrocławiu 20 000 zł 0,12%

Gmina Miejska Oleśnica / Oleśnica Municipality 20 000 zł  0,12%

Polifarb Cieszyn Wrocław Spółka Akcyjna we Wrocławiu 20 000 zł  0,12%

Gmina Oborniki Śląskie / Oborniki Śląskie Municipality 10 000 zł  0,06%

„Hutmen” Spółka Akcyjna we Wrocławiu 10 000 zł  0,06%
Korporacja Budownictwa Przemysłowego „Janusz Polewczyk” Sp. z o.o. 
we Wrocławiu* 10 000 zł  0,06%

Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A. 10 000 zł  0,06%

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym 6 000 zł 0,04%

3 M „Viscoplast” S.A. we Wrocławiu 6 000 zł  0,04%

PPH „Elektromontaż-Export” S.A. w Warszawie 5 000 zł 0,03%

„HAMMILTON” Sp. z o.o. we Wrocławiu 5 000 zł 0,03%

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki „TAN” S.A. 2 000 zł 0,01%

Dolnośląska Izba Gospodarcza / Lower Silesian Chamber of Commerce 1 000 zł 0,01%

AKCJONARIUSZE WARR / SHAREHOLDERS OF WARR

* Akcje akcjonariusza, w sprawie którego toczy się postępowanie upa-

dłościowe, zostały w dniu 17 marca 2006 roku zbyte na rzecz „Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.

* The shares of the shareholder with respect to whom bankrupt-

cy proceedings are pending were sold to „Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Wygodne Mieszkanie” Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością. (Social Housing Association “Comfortable Dwelling”, Limited 

Liability Company) on 17 March 2006.

III. Centrum Obsługi Inwestora (COI):

• Poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje greenfield  

i brownfield

• Pomoc w kontaktach z administracją rządową i samorządową

• Przygotowanie i kompleksowa obsługa procesu 

inwestycyjnego w przypadku budowy nowego zakładu, 

tworzenia joint venture lub prywatyzacji

• Pełny nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji

• Obsługa procesu zakupu przedsiębiorstwa przez inwestora

• Poszukiwanie kooperantów, podwykonawców  

i partnerów handlowych 

• Prowadzenie negocjacji i mediacji

• Doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej

III. Investor Service Centre (COI):

• Searching for locations for greenfield and brownfield 

investment projects

• Assistance in contacts with governmental administration 

and local government bodies

• Preparation and integral administration of investment 

process for constructing a new plant, creating joint 

venture or privatization projects

• Full investor’s supervision over investment project progressing

• Services rendered to investors engaged in enterprise 

purchase

• Searching for co-operating parties, subcontractors and 

commercial partners

• Negotiation and mediation services

• Consultancy in current economic operations

OBSZARY DZIAŁANIA 
Działania WARR obejmują głównie teren województwa 

dolnośląskiego, chociaż wiele z realizowanych projektów 

ma zasięg ponadregionalny czy międzynarodowy. 

I. Współpraca z samorządami i instytucjami publicznymi:

• Pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych  

z programów wsparcia UE i międzynarodowych instytucji 

finansowych

• Prace studialne, koncepcyjne i projektowe w zakresie 

gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, 

ochrony środowiska i polityki regionalnej

• Opracowanie i implementacja dokumentów 

programowych: strategii rozwoju, strategii branżowych, 

programów aktywizacji przedsiębiorczości, programów 

walki z bezrobociem

• Przygotowanie i wdrażanie partnerstwa publiczno-  

-prywatnego 

• Przygotowanie projektów inwestycyjnych  

(w tym inwestorstwo zastępcze)

• Studia wykonalności projektów i programów 

• Pomoc w poszukiwaniu uzupełniających źródeł 

finansowania inwestycji

• Poszukiwanie bezpośrednich inwestorów zagranicznych

• Tworzenie i rozwój partnerstwa międzynarodowego  

na szczeblu samorządów lokalnych 

• Programy promocji dla gmin i powiatów

• Szkolenia i konferencje na temat polityki regionalnej, 

funduszy strukturalnych UE oraz finansów publicznych, 

ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej

II. Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw / WARR 

jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF):

• Administrowanie programami dotacji z krajowych 

i unijnych programów wsparcia dla MSP (Regionalna 

Instytucja Finansująca)

• Świadczenie usług doradczych, informacyjnych 

i szkoleniowych w ramach Krajowego Systemu Usług 

i Punktów Konsultacyjnych

• Informowanie o dostępnych źródłach finansowania 

przedsięwzięć gospodarczych

• Studia wykonalności przedsięwzięć gospodarczych

• Szkolenia i konferencje

• Aktywizacja gospodarcza MSP w branży budowlanej 

na terenie Zespołu Targowo-Wystawienniczego 

Budownictwa przy ulicy Karmelkowej we Wrocławiu

AREAS OF OPERATION
The WARR’s activities cover mainly the area of Lower 

Silesia although many of implemented projects are of 

trans-regional or international range. 

I. Co-operation with local governments and public 

institutions:

• Help in acquiring assistance means from EU support 

programmes and from international financial institutions

• Studies, concept/pre-designs and engineering documen-

tation covering the fields of water economy and flood 

control, environmental protection and regional policy

• Preparation and implementation of programme-related 

documents: development strategy, branch strategies, 

enterprise stimulation programmes, unemployment 

combat programmes

• Preparation and implementation of public and private 

partnership

• Preparation of investment projects (including substitu-

te investor representation)

• Studies of feasibility for projects and programmes

• Assistance in searching for supplementary sources of 

investment financing

• Searching for direct foreign investors

• Creation and development of international partnership  

at local government level

• Promotional programmes for municipalities and districts

• Training courses and conferences regarding regional 

policy, EU structural funds and public finances, environ-

mental protection and flood control

II. Services rendered to small and medium 

enterprises / WARR as a Regional Financing 

Institution (RFI):

• Administration of national and EU supporting 

programmes for SMEs (Regional Financing Institution)

• Providing advisory, information and training services 

covered by National SME Services Network and 

Consultation Centres

• Providing information about available financing 

sources for business projects

• Studies of feasibility of business ventures

• Training courses and conferences

• Enterprise activation of SMEs in construction business 

– The Economic Activation Area for Construction 

Industry at Karmelkowa Street, Wrocław
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REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego od 2001 

roku pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) 

na Dolnym Śląsku i od 2003 roku jest również Regionalną 

Instytucją Finansującą dla województwa lubuskiego.

WARR jako Regionalna Instytucja Finansująca jest za-

równo partnerem PARP, jak i Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego we wdrażaniu programów wsparcia skie-

rowanych do małych i średnich przedsiębiorstw na terenie 

dwóch ww. województw.

W 2005 roku WARR uczestniczyła we wdrażaniu krajo-

wych i regionalnych programów wsparcia w ramach pro-

gramu PHARE 2002 i PHARE 2003. 

W programach krajowych WARR odpowiadała za 

przyjmowanie wniosków i ich ocenę formalną. Ocena me-

rytoryczna wniosków oraz decyzja o przyznaniu dofinan-

sowania była dokonywana przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. W programach regionalnych za przyj-

mowanie wniosków, ich ocenę formalną i merytoryczną, 

podpisanie umów z beneficjentami i rozliczenie projektów 

odpowiadała w całości WARR.

W 2005 roku WARR kontynuowała nabór wniosków, 

podpisywanie umów oraz monitorowanie projektów  

w ramach uruchomionego w 2004 roku programu PHARE 

2002 SSG na terenie dwóch województw: dolnośląskiego 

i lubuskiego.

Programy krajowe w ramach PHARE 2002:

1. Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

2. Fundusz Wsparcia na Doradztwo

THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION
The Wrocław Regional Development Agency has per-

formed the function of the Regional Financing Institution 

(RFI) in Lower Silesia since 2001, and it has also been the 

Regional Financing Institution for the Lubuskie Voivodship 

since 2003. 

The WARR, as the Regional Financing Institution, is both 

a partner for the Polish Agency for Enterprise Development 

(PARP) and the Self Government of Lower Silesia in the im-

plementation of support programmes targeted at small and 

medium-sized enterprises within the two a.m. voivodships.

In 2005 the WARR participated in the implementation 

of national and regional support programmes under the 

PHARE 2002 and PHARE 2003 programmes. 

Under national programmes, the WARR was respon-

sible for receiving applications and their formal evalua-

tion, technical evaluation of applications, and decisions 

on awarding grants were taken by the Polish Agency for 

Enterprise Development, whereas in regional programmes, 

the WARR had the overall responsibility for receiving ap-

plications, their formal and technical evaluation, signing 

contracts with beneficiaries and approval of accountings 

under projects.

In 2005 the WARR continued the intake of applica-

tions, signing of contracts and monitoring projects under 

the PHARE 2002 SSG programme (Economic and Social 

Cohesion – ESC), launched in 2004 within two voivodships: 

the Dolnośląskie and Lubuskie.

National programmes under PHARE 2002:

1. National Investment Grant Scheme 

2. Support for Advisory Services Scheme 

Przykład wykorzystania środków pomocowych UE przez MSP /  

Example of use of EU grants by SMEs

Projekty realizowane przez WARR w 2005 roku
Projects implemented by WARR in 2005

JANUSZ ZALESKI – prof. dr hab. inż., nauczyciel akademic-

ki na Politechnice Wrocławskiej, ekspert w dziedzinie polityki 

regionalnej i gospodarki wodnej. Autor ponad 100 prac na-

ukowych i licznych ekspertyz z obszaru inżynierii środowiska, 

gospodarki wodnej, zastosowań matematyki, finansów pu-

blicznych i polityki regionalnej.

W latach 1992–1998 wojewoda wrocławski, 1993–1997 

przewodniczący Konwentu Wojewodów. W latach 1998– 

2001 autor i koordynator programu rządowego „Program 

dla Odry 2006”, od 2001 roku członek Komitetu Sterującego 

Programu. Od roku 1998 prezes Wrocławskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego. W latach 2000–2001 przewod-

niczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed 

Zanieczyszczeniami. W latach 2000–2004 członek Rady 

Polityki Regionalnej Państwa. W latach 2003–2006 przewod-

niczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

KRZYSZTOF FITA – absolwent Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990–2002 pra-

cownik Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu kolejno jako:  

kierownik Urzędu Rejonowego w Oleśnicy, zastępca Dyrektora 

Gabinetu Wojewody Wrocławskiego, dyrektor Gabinetu 

Wojewody Dolnośląskiego i jednocześnie zastępca Dyrektora 

Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W la-

tach 1998–2000 pełnił funkcję sekretarza Zespołu do Spraw 

Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Województwie 

Dolnośląskim. W latach 2002–2004 sekretarz Gminy Wołów. 

Od 1 listopada 2004 roku wiceprezes Zarządu Wrocławskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego.

JANUSZ ZALESKI – PhD. Eng. professor at the Wrocław 

Technical University, expert in regional policy and water ma-

nagement. He is the author of more than 100 papers publica-

tions and numerous professional evaluations in the domain 

of environmental engineering, water management, applica-

tion of mathematics, public finances and regional policy.

In years 1992–1998 – Voivod of Wrocław Province, 1993 

–1997 Chairman in the National Council of Governors, 1998– 

2001 – author and coordinator of the government program-

me – “Programme for the Odra 2006”, from 2001 a member 

of the Steering Committee. From 1998 President of Wrocław 

Regional Development Agency. In 2000–2001 Chairman 

of the International Commission of Odra River Protection 

Against Pollution. In years 2000–2004 a member of the 

Regional Policy Council. In years 2003–2006 Chairman of the 

National Health Found Council.

KRZYSZTOF FITA – graduate in Law and Administration 

Faculty, University of Wrocław. In years 1990–2002 civil se-

rvant in Wrocław Voivodship Office, successively as Head of 

District Office in Oleśnica, Deputy Director of Wrocław Voivode 

Cabinet, Director of Lower Silesia Voivode Cabinet and, at the 

same time, Deputy General Director of Lower Silesia Voivodship 

Office. In years 1998–2000 held the post of Secretary of Team 

for Implementing Public Administration Reform in Lower 

Silesia Voivodship. From 2002 to 2004 Secretary of Wołów mu-

nicipality. Vice President of the Wrocław Regional Development 

Agency since 1 November 2004.

ZARZĄD
W 2005 roku funkcję prezesa zarządu pełnił prof. 

Janusz Zaleski. Funkcje wiceprezesów Zarządu sprawowali 

Krzysztof Fita oraz Dariusz Podyma do 18 lipca 2005 roku. 

THE MANAGEMENT BOARD
In 2005 prof. Janusz Zaleski held the position of the 

President of the Management Board. The positions of Vice-

Presidents of the Management Board were held by Krzysztof 

Fita and Dariusz Podyma until 18 July 2005. 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ WARR / THE MEMBERS OF THE WARR SUPERVISORY BOARD

do 07.01.2005 roku / until 07.01.2005:

1. Zbigniew Sebastian – Przewodniczący / Chairman

2. Joanna Tomkowiak

3. Edward Kawicki

4. Kazimierz Sroka

5. Zbigniew Kozubek

6. Wiesław Kotarba

od 07.01.2005 roku / after 07.01.2005:

1. Zbigniew Sebastian – Przewodniczący / Chairman

2. Joanna Tomkowiak

3. Edward Kawicki

4. Krzysztof Wierzęć

5. Jerzy Dul

6. Zbigniew Gubalski

7. Maria Mularczyk
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W listopadzie i grudniu 2004 roku WARR rozpoczęła 

obsługę trzech nowych programów współfinansowanych 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

WARR odpowiedzialna była za przyjmowanie wnio-

sków oraz ocenę poprawności formalnej. Za ocenę mery-

toryczną projektów, decyzje o przyznaniu dotacji, rozlicze-

nia projektów i wypłatę dotacji odpowiada PARP.

1. SPO WKP 2.3. Złożono 1169 wniosków. Podpisano 126 

umów o dofinansowanie na kwotę ponad 72 mln PLN. 

2. SPO WKP 2.1. Złożono 198 wniosków. Podpisano 94 

umowy o dofinansowaniu na kwotę ponad 2,2 mln PLN.

3. SPO RZL 2.3 a. Złożono 88 wniosków. Podpisano 20 

umów o dofinansowanie na kwotę ponad 37 mln PLN. 

W ramach ZPORR WARR jako jednostka wdrażająca dzia-

łanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa – w województwie dol-

nośląskim jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków, 

ich ocenę, podpisywanie umów z beneficjentami, monito-

rowanie, rozliczenia projektów oraz wypłatę dotacji.

W 2005 roku do WARR wpłynęło 365 wniosków o do-

finansowanie na kwotę prawie 28 mln PLN. W rezultacie 

w 2005 roku podpisanych zostało 115 umów na dofinanso-

wanie w kwocie prawie 9,8 mln PLN.

PUNKT KONSULTACYJNY dla MSP
Punkt Konsultacyjny dla MSP w ramach Krajowego 

Systemu Usług działa przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego od sierpnia 2001 roku. W roku 2005 Punkt 

Konsultacyjny kontynuował świadczenie bezpłatnych 

usług informacyjnych dla małych i średnich przedsię-

biorstw w oparciu o umowę z PARP i zrealizował ponad 

1000 usług informacyjnych.

THE BUSINESS INFORMATION POINT for SMEs
The Business Information Point for SMEs, under the 

National SME Service Network, has been operating at-

tached to the Wrocław Regional Development Agency 

since August 2001. In 2005 the Business Information Point 

continued to provide free information services to small 

and medium-sized enterprises under an agreement with 

the Polish Agency for Enterprise Development, and it pro-

vided over 1000 information services.

Przykłady wykorzystania środków  pomocowych UE przez MSP / Examples of use of EU grants by SMEs

In November and December 2004 the WARR started to 

support new programmes co-financed from the European 

Union structural funds. 

The WARR was responsible for receiving applications and 

evaluation of their formal correctness. The Polish Agency 

for Enterprise Development was responsible for technical 

evaluation of projects, decisions on grant award, approval 

of accountings under projects and disbursement of grants.

1. SOP-ICE 2.3. 1169 applications were submitted. 126 

co-financing contracts for the amount of over PLN 

72 million were signed. 

2. SOP-ICE 2.1. 198 applications were submitted. 94 

co-financing contracts for the amount of over PLN 

2.2 million were signed.

3. SOP-HRD 2.3 a. 88 applications were submitted. 20 

co-financing contracts for the amount of over PLN 

37 million were signed. 

Under the IROP, the WARR, as the agency implement-

ing Measure 3.4 – Micro-enterprises – in the Dolnośląskie 

Voivodships, was responsible for receiving applications, 

their evaluation, signing contracts with beneficiaries, 

monitoring, approval of accountings under projects and 

disbursement of grants. 

In 2005 the WARR received 365 applications for co-fi-

nancing for the amount of almost PLN 28 million. As a re-

sult, 115 co-financing contracts for the amount of almost 

PLN 9.8 million were signed in 2005.

Programy regionalne w ramach PHARE 2002 

(województwo dolnośląskie):

1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw: w 2005 roku wpłynęło 

41 wniosków, podpisano 47 umów, w tym z terminów 

2004/2005 na kwotę 575 tys. PLN.

2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych: wpłynę-

ło 7 wniosków. Podpisano 6 umów na kwotę 103 tys. PLN.

3. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw:  

w 2005 roku wpłynęły 3 wnioski. Podpisano 15 umów,  

w tym z terminów 2004/2005 na kwotę 336 tys. PLN.

4. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych: w 2005 roku nie było na-

boru wniosków, natomiast zostały przez WARR podpisane 

umowy z naborów rozstrzygniętych w 2004 roku na kwotę 

4,68 mln PLN.

W województwie lubuskim w ramach programu PHARE 

2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw podpisano w 2005 

roku 13 umów na kwotę 149 tys. PLN, a w ramach programu 

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych podpisano 130 umów na 

kwotę 7 mln EUR.

W ramach uruchomionego w 2005 roku ostatniego pro-

gramu przedakcesyjnego PHARE 2003 SSG WARR wdrażała 

4 programy krajowe i 1 program regionalny. 

Programy krajowe w ramach PHARE 2003: 

1. Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe 

Technologie – Wsparcie na Doradztwo: złożono 8 wnio-

sków na kwotę 273 tys. PLN.

2. Ścieżki od Innowacji do Biznesu – Wsparcie na Doradztwo: 

złożono 2 wnioski na kwotę 76 tys. PLN.

3. Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe 

Technologie – Wsparcie na Inwestycje: złożono 121 wniosków.

4.  Ścieżki od Innowacji do Biznesu – Wsparcie na Inwestycje: 

złożono 8 wniosków na kwotę 1,45 mln PLN.

Program regionalny w ramach PHARE 2003:

1. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – złożono 308 wniosków 

na kwotę ponad 22,23 mln PLN. Rekomendowanych do 

przyznania dotacji zostało 33 projektów, na realizację 

których umowy zostaną podpisane w roku 2006. Wartość 

rekomendowanych projektów to 1,45 mln PLN.

Przykład wykorzystania środków pomocowych UE przez MSP / Example of use of EU grants by SMEs

Regional programmes under PHARE 2002  

(Dolnośląskie Voivodship):

1. The Company Development Programme: in 2005,  

41 applications were received, 47 contracts were signed, in-

cluding contracts for the period 2004/2005 for the amount 

of PLN 575 thousand.

2. The Company Development Programme for Exporters:  

7 applications were received. 6 contracts were signed for 

the amount of PLN 103 thousand.

3. The Introducing IT in Small Business Programme: in 2005, 

3 applications were received. 15 contracts were signed, in-

cluding contracts for the period 2004/2005 for the amount 

of PLN 336 thousand.

4. The Investment Grant Scheme: in 2005 there was no intake of 

applications, but the WARR signed contracts from the intakes 

processed in 2004 for the amount of PLN 4.68 million.

In the Lubuskie Voivodship, 13 contracts for the amount 

of PLN 149 thousand were signed in 2005 under the PHARE 

2002 Company Development Programme, and under the 

Investment Grant Scheme, 130 contracts were signed for 

the amount of EUR 7 million.

Under the last pre-accession PHARE 2003 SSG pro-

gramme, the WARR implemented 4 national programmes 

and 1 regional programme. 

The national programmes under PHARE 2003: 

1. The SME and Innovation sectoral programme Access 

Technology Business Development – Support for Advisory 

Services: 8 applications were submitted for the amount of 

PLN 273 thousand.

2. Paths from Innovation to Business – Support for Advisory 

Services: 2 applications were submitted for the amount of 

PLN 76 thousand.

3. The SME and Innovation sectoral programme – Support for 

Investments: 121 applications were submitted.

4. Paths from Innovation to Business – Support for 

Investments: 8 applications were submitted for the 

amount of PLN 1.45 million.

The regional programme under PHARE 2003:

1. The Regional Support Programme for SMEs – Investment 

grants for SMEs – 308 applications were submitted for 

the amount of over PLN 22.23 million. 33 projects were 

recommended for grant award, and contracts for their 

implementation will be signed in 2006. The value of the 

recommended projects is PLN 1.45 million.
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Działka koncernu LG w Biskupicach Podgórnych / 

LG Concern’s site in Biskupice Podgórne
Projekt HERMIN, szkolenie dla pracowników administracji centralnej / 

HERMIN Project, training for central administration staff

MODEL MAKROEKONOMICZNY HERMIN
W latach 2004–2005 na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki i Pracy zespół WARR wraz z dr. Johnem 

Bradley’em z irlandzkiego Instytutu Badań Społeczno- 

-Ekonomicznych w Dublinie (The Economic and Social 

Research Institute – ESRI) realizował kolejny projekt 

(HERMIN-3) pn. „Modyfikacja modelu ekonometryczne-

go HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych 

na polską gospodarkę oraz przygotowanie modelu dla 

polskich regionów (województw)”. W trakcie pierwszego 

etapu prac udoskonalono model krajowy, w ramach któ-

rego został m.in. opracowany we współpracy z ekspertami  

z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 

Nauk specyficzny model dla sektora rolnego, a także został 

inkorporowany do modelu krajowego zdezagregowany 

sektor przemysłowy. Wynikiem tego etapu było również 

opracowanie podstaw metodologicznych do przygoto-

wania średniookresowej prognozy dla polskiej gospodarki 

oraz opracowanie praktycznego podręcznika korzystania 

z modelu krajowego. Na bazie tego podręcznika zespół 

WARR przeszkolił grupę pracowników administracji cen-

tralnej w zakresie podstaw operowania na modelu. Drugi 

etap prac zakończył się z kolei przygotowaniem (we współ-

pracy z ekspertami z Akademii Ekonomicznej w Krakowie 

i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) powią-

zanych ze zmodyfikowanym modelem krajowym 16 mo-

deli regionalnych HERMIN dla polskich województw oraz 

opracowaniem rozbudowanej bazy danych, dzięki której 

możliwe jest dokonywanie szczegółowych analiz porów-

nawczych pomiędzy regionami. Opracowane przez zespół 

WARR modele regionalne są pierwszymi makromodelami 

gospodarek polskich województw i umożliwiają m.in. przy-

gotowywanie prognoz rozwoju gospodarczego regionów 

jako uzupełnienie zagregowanych prognoz krajowych. 

Modele regionalne HERMIN będą mogły więc służyć wła-

dzom samorządowym województw do przeprowadzania 

analiz ex-ante i ex-post – zarówno wpływu pomocy dla re-

gionów z funduszy UE, jak i wsparcia regionów ze środków 

budżetu państwa np. w ramach kontraktów wojewódzkich. 

Jednocześnie, wraz z przekazaniem modeli regionalnych 

władzom samorządowym województw, przeszkolono 

grupę pracowników urzędów marszałkowskich w zakresie 

korzystania z modeli regionalnych HERMIN.

THE MACROECONOMIC HERMIN MODEL
In the years 2004–2005, commissioned by the Ministry 

of Economy and Labour, the WARR team with dr. John 

Bradley (ESRI) implemented the next project (HERMIN-3)  

entitled “A modification of the HERMIN econometric mo-

del in order to assess impact of the Structural Funds on the 

Polish economy and to prepare the model for Polish re-

gions (voivodships)”. During the first stage of the work, the 

national model was improved; under this stage, among 

others, a specific model for the agriculture sector was de-

veloped in collaboration with experts of the Institute of 

Rural and Agricultural Development of the Polish Academy 

of Sciences, as well as the aggregate manufacturing sector 

was incorporated into the national model. An outcome of 

this stage was also the development of methodological as-

sumptions for the preparation of a medium-term forecast 

for the Polish economy and the preparation of a practical 

user manual for the operation of the national model. Based 

on this manual, the WARR team trained a group of central 

administration staff in basics of operation of the model. In 

turn, the second stage of the work was completed with the 

preparation (in collaboration with experts of the University 

of Economics in Kraków and the Regional Clearing House in 

Wrocław) of 16 regional HERMIN models for Polish voivod-

ships, linked to the modified national model, and the prep-

aration of an extended database thanks to which it was 

possible to make detailed comparative analyses between 

the regions. The regional models prepared by the WARR 

team are the first macromodels of the Polish voivodships’ 

economies and they enable, among other things, forecasts 

for economic development of the regions to be prepared 

as a complement to aggregate national forecasts. Thus, 

the regional HERMIN models will be able to serve local 

government authorities of the voivodships for ex-ante and 

ex-post analyses of the impact of aid for the regions from 

the EU funds and support to the regions from state budget 

funds, e.g. under voivodship contracts. At the same time, 

together with the handover of the regional models to lo-

cal government authorities of the voivodships, a group of 

employees of the marshall’s offices were trained in the op-

eration of the regional HERMIN models.

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora działające 

w strukturach Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

powstało w 1998 roku i jest najdłużej działającym tego typu 

Centrum w Polsce. Współpracę z Polską Agencją Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) rozpoczęto w 2001 

roku. COI ściśle współpracuje z Dolnośląskim Urzędem 

Marszałkowskim oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu.

W 2005 roku WARR prowadziła, najczęściej wspólnie  

z PAIiIZ, ok. 70 projektów inwestycyjnych: uczestniczyła 

zarówno w nowych projektach (AAM, Samsung, Colgate-

Palmolive, Armeton, Autoliv), jak i wspomagała już obecnych 

inwestorów w procesie ich ekspansji (Electrolux, Fagor). 

Agencja wspierała inwestorów w kontaktach z administracją 

rządową i samorządową oraz doradzała w bieżącej działalno-

ści.

WARR przyczyniła się do utworzenia na terenach 

należących do firmy PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym 

podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Invest-Park”, co pozwoli firmie zrealizować szeroki zakres 

inwestycji na warunkach zapewniających ekonomiczną 

opłacalność przedsięwzięcia.

WARR uczestniczyła w organizacji dolnośląskiej edy-

cji konkursu „Grunt na Medal 2005” zainicjowanego przez 

Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem 

konkursu było wyłonienie najlepszego terenu inwestycyj-

nego w województwie, który można zaproponować po-

tencjalnemu inwestorowi zagranicznemu. Konkurs został 

zorganizowany po raz pierwszy. Patronat nad nim objął 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Zwycięzcą pierw-

szej edycji konkursu została gmina Bolesławiec.

Największym projektem COI były działania wspierające 

projekt inwestycyjny firmy LG. Inwestycja LG jest naj-

większą inwestycją zagraniczną w Polsce. Koncern zakupił 

177 ha działki w Biskupicach Podgórnych, na której staną 

fabryki LG Philips oraz LG Electronics oraz poddostawców: 

firm Heesung, Dong-Seo, Dongyang, LG Innotek, LG Chem, 

Lucky SMT. Planowane nakłady inwestycyjne koncernu to 

niemal 1 miliard EUR, a zatrudnienie ma przekroczyć 12 000 

osób.

Agencja wspierała także prowadzony przez miasto 

Świdnicę projekt amerykańskiego koncernu Colgate-

Palmolive, który zamierza wybudować w Świdnicy fabrykę 

pasty do zębów, a w przyszłości otworzyć centrum badawcze. 

Koncern w pierwszym etapie procesu inwestycyjnego zamie-

rza zatrudnić 400 osób i zainwestować 47 mln dolarów. 

THE INVESTOR ASSISTANCE CENTRE 
The regional Investor Assistance Centre, operating 

within the structures of the Wrocław Regional Development 

Agency, was formed in 1998, and it is the longest operating 

Centre of this kind in Poland. The cooperation with the Polish 

Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) was start-

ed in 2001. The Investor Assistance Centre closely cooperates 

with the Marshall’s Office and the City Office in Wrocław. 

In 2005 the WARR carried out, most often together with 

the Polish Information and Foreign Investment Agency, about 

70 investment projects: it participated both in new projects 

(AAM, Samsung, Colgate-Palmolive, Armeton, Autoliv), as well 

as it supported existing investors in the process of their ex-

pansion (Electrolux, Fagor). The Agency supported investors 

in contacts with central government and local government 

administration, and it advised on their current operations.

The WARR contributed to the formation, on land belong-

ing to the company Rokita S.A. in Brzeg Dolny, of a subzone 

of the Wałbrzych Special Economic Zone, “Invest-Park”, 

what will allow the company to carry out a wide range of 

investments on conditions which ensure the cost-effective-

ness of the project.

The WARR participated in the organisation of the Lower 

Silesian edition of the contest “Land for Medal 2005” initi-

ated by the Polish Information and Foreign Investment 

Agency. The aim of the contest was to select the best con-

struction investment land in the voivodship, which could 

be offered to potential foreign investors. The contest was 

organised for the first time. The patronage over the con-

test was held by the Dolnośląskie Voivodship Marshall. The 

winner of the first contest municipality of Boleslawiec was 

awarded the Medal.

The largest investment project, implemented by the 

WARR, was an investment project of the company LG. LG’s in-

vestment is the largest foreign investment in Poland. The cor-

poration acquired a 177 ha plot of land in Biskupice Podgórne, 

on which factories of LG Philips and LG Electronics, as well as 

of subsuppliers: Heesung, Dong-Seo, Dongyang, LG Innotek, 

LG Chem, Lucky SMT, will be constructed. Planned capital ex-

penditures of the corporation are nearly EUR 1 billion, and the 

workforce employed is expected to exceed 12.000 persons. 

The Agency also supported a project of an American 

corporation, Colgate-Palmolive, led by the city of Świdnica. 

Colgate-Palmolive intends to construct a toothpaste factory 

in Świdnica and to open a research centre in the future. In 

the first stage of the investment process, the corporation 

plans to employ 400 persons and to invest US$ 47 million.
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PHARE CBC POLSKA – NIEMCY 2003 

Projekt OdraRegion
„Program prewencyjnego zapobiegania powodzi 

w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem do-

rzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego”.

 

Od połowy 2005 roku WARR wspólnie z Instytutem 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, 

Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział 

w Poznaniu oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej Oddział Morski w Gdyni realizuje projekt 

OdraRegion dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw 

„Programu dla Odry 2006”. Program OdraRegion jest 

współfinansowany ze środków programu Pomocy 

Technicznej Phare CBC Polska – Niemcy 2003. Planowane 

rezultaty projektu OdraRegion, stanowiącego uzupełnie-

nie projektu OderRegio, to uszczegółowiony program 

działań w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego 

dla trzech wydzielonych obszarów na terytorium Polski: 

• doliny Odry z uwzględnieniem pasma wg delimitacji 

projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

Pasma Odry opracowanego w latach 2000–2002, 

z ograniczeniem do terytorium województw 

dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, 

• obszaru ujścia Warty do Odry na terytorium 

województwa lubuskiego oraz 

• obszaru Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry.

Z końcem roku 2005 został przedstawiony raport 

wstępny, który określa strukturę projektu, w tym zakres 

i szczegółowość części rysunkowej. Realizacja projektu 

przyniesie korzyści dla samorządów lokalnych objętych 

projektem poprzez powstanie pilotażowych map wyzna-

czających tereny potencjalnego zagrożenia powodzią oraz 

opracowanie wytycznych do modyfikacji planów zago-

spodarowania przestrzennego województw graniczących 

z Niemcami oraz najważniejszych dla polityki prewencji 

przeciwpowodziowej gmin. 

PHARE CBC POLAND – GERMANY 2003 

The OdraRegion Project
„Programme for preventive flood protection in the 

Odra river basin with special attention to the Warta 

river basin and the Szczecin Lagoon”.

 

Since the middle of 2005, the WARR together with the 

Institute of Meteorology and Water Management Branch 

Office in Wrocław, the Institute of Meteorology and Water 

Management Branch Office in Poznań and the Institute of 

Meteorology and Water Management Maritime Branch 

Office in Gdynia has been implementing the OdraRegion 

project for the Office of Government Plenipotentiary for 

the “Programme for the Odra 2006”. The OdraRegion 

programme is co-financed from funds of the Technical 

Assistance Phare CBC Poland – Germany 2003 programme. 

Planned outcomes of the OdraRegion project, which com-

plements the OderRegio project, is an elaborated action 

programme designed to improve flood safety for three 

selected areas within the territory of Poland: 

• the Odra river valley, including the strip in accordance 

with the project delimitation defined in the Study on 

Spatial Development of the Odra River Strip prepared 

in the years 2000–2002, limited to the territories of 

the Dolnośląskie, Lubuskie and Zachodniopomorskie 

Voivodships, 

• the area of the Warta river mouth to the Odra river 

within the Lubuskie Voivodship, as well as 

• the area of the Szczecin Lagoon and the Odra river mouth. 

At the end of 2005 an initial report was presented which 

defines the project structure, including the scope and de-

tails of the graphic part. The implementation of the project 

will bring benefits for local governments covered by the 

project through the preparation of pilot maps marking out 

potential flood risk areas and guidelines for modifications 

of spatial development plans of the voivodships bordering 

with Germany and the most important guidelines for flood 

prevention policy of municipalities. 

STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ 
zlewni rzeki Kwisy i zlewni górnego Bobru

WARR w 2005 roku zakończyła realizację zadania 

„Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb studium 

ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy”. Głównym 

produktem jest baza danych doliny rzeki Kwisy (uwzględ-

niająca wszystkie obiekty hydrotechniczne i infrastruktu-

ralne, mające wpływ na zjawiska powodziowe występują-

ce w tej zlewni), pozwalająca na przeprowadzenie procesu 

modelowania zjawisk hydraulicznych związanych ze zja-

wiskami powodziowymi w tej zlewni. W roku 2006 plano-

wane jest zakończenie prac nad „Studium ochrony przed 

powodzią zlewni rzeki Kwisy”. W 2005 roku w ramach 

tego projektu opracowano hydrologię zlewni Kwisy oraz 

oceniono stan zagrożenia powodziowego tej zlewni wraz  

z wyznaczeniem stref zagrożenia powodziowego. Obecnie 

trwają prace nad rozwiązaniami technicznymi związanymi 

z czynną i bierną ochroną zlewni Kwisy przed powodzią. 

Studium stanowić będzie swoisty aneks do „Programu dla 

Odry 2006” zawierający listę przedsięwzięć inwestycyj-

nych, których realizacja podniesie bezpieczeństwo miesz-

kańców z zapewnieniem osiągnięcia pozostałych celów 

ujętych w „Programie dla Odry 2006”. 

W ramach realizacji innych opracowań subzlew-

niowych Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

współpracowała ze specjalistycznym biurem projektów 

Hydroprojekt Wrocław przy opracowywaniu Studium 

Ochrony Przeciwpowodziowej Górnego Bobru. W ramach 

tej współpracy opracowano hydrologię wielkich wód rze-

ki Bóbr. Wykonano także inwentaryzację zlewni górnego 

Bobru oraz ocenę stanu zabudowy i zagrożenia powodzio-

wego tej zlewni, uwzględniając wszystkie dopływy rzeki 

Bóbr w górnym jej odcinku. 

THE STUDY FOR THE FLOOD PROTECTION  
of the Kwisa river catchment and the upper 
Bóbr river catchment

In 2005 the WARR completed the implementation of 

“Surveying measurements for the needs of the study for 

the flood protection of the Kwisa river catchment”. The 

main output is a database of the Kwisa river valley (incor-

porating all hydraulic and infrastructure structures which 

affect flood events occurring in this catchment), which 

allows the process of modelling hydraulic phenomena 

related to flood events in this catchment to be carried 

out. In 2006 it is planned to complete the work on “The 

Study for the flood protection of the Kwisa river catch-

ment”. Under this project, in 2005 hydrology of the Kwisa 

river catchment was prepared and flood risks in this catch-

ment were assessed, as well as flood risk zones were deter-

mined. The work on structural solutions related to active 

and passive flood protection of the Kwisa river catchment 

is currently ongoing. The study will form a specific annex 

to the “Programme for the Odra 2006” containing a list of 

investment projects the implementation of which will en-

hance the safety of residents and ensure the achievement 

of the other objectives included in the “Programme for the  

Odra 2006”. 

Under the implementation of other sub-catchment 

studies, the Wrocław Regional Development Agency coop-

erated with a specialist technical design office Hydroprojekt 

Wrocław in the preparation of the Study for the Flood 

Protection of the Upper Bóbr river. Under this cooperation, 

hydrology of high waters of the Bóbr river was prepared. 

The inventory of the upper Bóbr river catchment and an 

assessment of the condition of building developments and 

flood risk in this catchment were made, including all tribu-

taries of the Bóbr river in its upper section. 

Struktura obszarowa projektów w dorzeczu Odry / 

Boundaries of projects in Odra river basin

Dorzecze Odry i Program dla Odry 2006

OderRegio I

OderRegio II

SZPPO

Do uwzględnienia (poziom 1)

Do uwzględnienia (poziom 2)

Ewentualnie możliwe do uwzględnienia

Legenda

Gminy

Granice Państw
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ED-CIII – Projekt rozwoju III paneuropejskiego 
korytarza transportowego Via Regia 

W roku 2005 Wrocławska Agencja Rozwoju 

Regionalnego w ramach konsorcjum, w skład którego 

wchodzą firma Infrastruktur und Umwelt z Darmstadu 

(I&U), Bank Inwestycyjny Brandenburgii („Investitions Bank 

des Landem Brandenburg”[ILB]) oraz prof. Matthias Gather 

z Politechniki w Erfurcie, ponownie podjęła się zadania 

opracowania aplikacji o dofinansowanie projektu w ra-

mach programu INTERREG IIIB. Partnerem wiodącym pro-

jektu jest Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

(SMI). Ostateczna wersja aplikacji złożona została jesienią 

2005 roku oraz zaakceptowana przez Wspólny Sekretariat 

w Dreźnie (JTS).

Okres realizacji projektu planuje się na lata 2006–2008. 

Do szczególnie ważnych w sferze kreowania rozwoju 

gospodarczego należą następujące priorytety projektu  

Via Regia: wzmocnienie wielofunkcyjnego znaczenia 

korytarza transportowego Drezno – Berlin – Wrocław 

– Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów – Kijów, integracja 

rozwoju obszarów metropolitalnych z rozwojem regio-

nalnym oraz rozwój współpracy pomiędzy samorządami 

miast i regionów w sferze planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

Polscy partnerzy projektu to: Miasto Wrocław, Miasto 

Opole, Miasto Rzeszów; Województwo Dolnośląskie, 

Powiat Kłodzki i Województwo Podkarpackie. Partnerzy 

niemieccy to: Wolny Kraj Saksonii; Wspólny Wydział 

Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii; 

Ministerstwo Mieszkalnictwa, Budownictwa i Komunikacji 

kraju Turyngia; Miasto Drezno; Senat Berlina – Wydział 

Rozwoju Miasta; Miasto Cottbus. W roku 2005 do projektu 

przystąpili partnerzy z Republiki Czeskiej: region Usti nad 

Orlicą i Pardubice oraz Agencja Rozwoju Regionalnego 

z Koszyc na Słowacji. Udział w projekcie zadeklarowała 

Politechnika Lwowska.

European Development Corridor Via Regia 
ED-CIII Project 

In 2005 the Wrocław Regional Development 

Agency, under a consortium composed of the company 

Infrastruktur und Umwelt of Darmstad (I&U), “Investitions 

Bank des Landem Brandenburg”(ILB) and prof. Matthias 

Gather of the University of Technology in Erfurt, again un-

dertook the task to prepare an application for co-financing 

of a project under the INTERREG IIIB programme. The lead-

ing partner in the project is the Saxony Ministry of Interior 

(SMI). The final version of the application was submitted 

in autumn 2005 and accepted by the Joint Secretariat in 

Dresden (JTS).

The implementation of the project is scheduled for 

the years 2006–2008. The following priorities of the  

Via Regia project belong to particularly important pri-

orities in the area of creating economic development: 

strengthening of the multi-functional importance of the 

transport corridor Dresden – Berlin – Wrocław – Katowice 

– Kraków – Rzeszów – Lviv – Kiev, the integration of the de-

velopment of metropolitan areas with regional develop-

ment and the development of cooperation between local 

governments of cities and regions in the sphere of spatial 

planning and development. 

Polish partners in the project are as follows: City of 

Wrocław, City of Opole, City of Rzeszów; Dolnośląskie 

Voivodship, Kłodzki Poviat (county) and Podkarpackie 

Voivodship. German partners are as follows: Free State 

of Saxony; Joint Spatial Planning Department of Berlin 

and Brandenburg; Ministry of Housing, Construction and 

Communication of the State of Thuringia; City of Dresden; 

Senate of Berlin – City Development Department; City of 

Cottbus. In 2005 partners from the Czech Republic joined 

the project: the region of Usti on Orlica and Pardubice, as 

well as the Regional Development Agency from Košice in 

Slovakia. The Lviv University of Technology declared its 

participation in the project.

INTERREG IIIB 
OderRegio – Transgraniczny program działań, prewencyj-

na ochrona przeciwpowodziowa z uwzględnieniem dzia-

łań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry. 

Celem projektu OderRegio jest osiągnięcie ochrony prze-

ciwpowodziowej przez działania z zakresu planowania prze-

strzennego, gospodarki wodnej i rozwoju regionalnego opar-

te na transgranicznej współpracy w całym obszarze dorzecza 

Odry, z uwzględnieniem obszaru Zalewu Szczecińskiego 

oraz dorzecza Warty – głównego prawego dopływu Odry. 

Obszar działań obejmuje całe dorzecze Odry (118 861 km2).  

W projekcie uczestniczą partnerzy z Polski, Czech oraz  

Niemiec, przy czym za koordynację odpowiedzialny jest 

Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów 

Związkowych Berlina i Brandenburgii. Realizację projektu 

przewiduje się do roku 2006, wspólnie z firmą Infrastruktur 

und Umwelt z siedzibą w Darmstadt. Inicjatywa realizowana 

jest jako rozwinięcie i uzupełnienie założeń „Programu dla 

Odry 2006”.

Rok 2005 przyniósł kontynuację współpracy w projek-

cie OderRegio oraz przełomowe działania w tym zakresie. 

Podjęto udaną próbę implementacji elementów Systemu 

Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry na potrzeby 

OderRegio. Opracowano również pilotażowy projekt pod-

stawowej struktury zestawu map niezbędnych do finalnych 

pakietów projektu: użytkowanie terenu, gospodarka wodna,  

zagrożenia powodziowe oraz potencjalne szkody przewi-

dywanych powodzi. Istotnym wkładem do tej fazy projektu 

było opracowanie hydrodynamicznego modelu prognozują-

cego poziomy przepływów na Odrze dla różnych scenariuszy 

wezbrań powodziowych. Ważnym komponentem projektu 

jest moduł pn. „Instrumenty planowania przestrzennego”. 

WARR była organizatorem warsztatu gmin nadodrzańskich 

górnej części polskiego dorzecza Odry oraz części źródło-

wej Odry w Czechach, gdzie dokonano wymiany informacji  

o aktualnych działaniach samorządów lokalnych w sferze pre-

wencyjnej polityki przestrzennej. W połowie roku 2005 opu-

blikowano broszurę pt. „Ochrona przed powodzią nad Odrą”, 

która została rozpowszechniona wśród wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego na obszarze dorzecza Odry w Pol-

sce. Pod koniec 2005 roku WARR była współorganizatorem 

warsztatów eksperckich, jakie odbyły się w Słubicach oraz  

we Frankfurcie nad Odrą pn. „Instrumenty planowania prze-

strzennego”, gdzie zaprezentowano przykłady praktycznej 

realizacji działań związanych z prewencją przeciwpowodzio-

wą oraz zmniejszeniem zakresu strat.

INTERREG IIIB 
OderRegio – Transnational Action Program Spatial 

Planning for Preventive Flood Protection in the Oder 

Catchment Area.

The aim of the OderRegio project is to achieve flood pro-

tection through spatial planning, water management and 

regional development measures based on transnational 

cooperation within the entire Odra river basin, including 

the Szczecin Lagoon area and the basin of the Warta river 

– the main right tributary of the Odra. The project area cov-

ers the entire Odra river basin (118 861 km2). Partners from 

Poland, Czech and Germany participate in the project, with 

the Joint Spatial Planning Department of the Federal States 

of Berlin and Brandenburg being responsible for coordina-

tion. The project is scheduled to be implemented until 2006 

together with the lead partner company Infrastruktur und 

Umwelt based in Darmstadt. The initiative is implemented 

as an extension and complement to the assumptions of the 

“Programme for the Odra 2006”.

The year 2005 saw the continuation of cooperation un-

der the OderRegio project and breakthrough actions in this 

respect. A successful attempt to implement elements of the 

Spatial Information System for the Odra River Basin was made 

for the needs of the OderRegio project. A pilot project of the 

basic structure of a set maps necessary for final packages 

of the project was also prepared: land use, water manage-

ment, flood risks and potential damages related to expected 

floods. The development of a hydrodynamic model predict-

ing flow levels in the Odra river for different flood scenarios 

was a significant contribution to this phase of the project. An 

important component of the project is the module entitled 

“Spatial planning instruments”. The WARR was the organiser 

of a workshop for the municipalities situated on the Odra 

river in the upper part of the Polish Odra basin and the source 

part of the Odra river in the Czech Republic. During the meet-

ing, information was exchanged on current actions of local 

governments in the sphere of preventive spatial policy. In the 

middle of 2005 a brochure entitled “Flood protection on the 

Odra river” was published and distributed among all territo-

rial self-government units within the Odra basin in Poland.  

At the end of 2005 the WARR co-organised the “Spatial 

planning instruments” expert workshop which was held in 

Słubice and in Frankfurt am Odra. The papers presented the 

examples of practical implementation of flood prevention 

and flood loss reduction measures.

Fragment mapy „Flood Danger” / Fragment of “Flood Danger” map



16 17

www.3-cip.com

PROJEKT EURBEST
European Regions Benchmarking Economic 
Strategy and Transfer 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest part-

nerem w projekcie kierowanym przez agencję Advantage 

West Midlands z Wielkiej Brytanii. Jest to projekt realizo-

wany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Uczestniczą w nim partnerzy reprezentujący 23 regiony 

z 11 państw europejskich. Czas trwania projektu to paź-

dziernik 2003 – październik 2006. 

Kluczowe cele projektu to analiza i dokumentacja 

najlepszych praktyk stosowanych przez regionalne insty-

tucje w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz 

stworzenie i wdrożenie systemu pozwalającego każdemu  

z uczestników projektu wdrożyć zidentyfikowane naj-

lepsze praktyki w swoim regionie oraz umożliwiającego 

wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami pro-

jektu. 

W 2005 roku wśród uczestników projektu zidentyfiko-

wano najlepsze praktyki w postaci realizowanych przez 

nich programów, konkursów i innych przedsięwzięć ma-

jących na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

Uczestnicy mają możliwość wdrożenia tych praktyk, które 

w największym stopniu wspomogą realizację celów pro-

jektu w ich regionie. 

PROJEKT MANUNET II
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego wzię-

ła udział w zakończonej sukcesem aplikacji projektu 

MANUNET II. Jest to projekt koordynujący, opierający 

się na wynikach projektu MANUNET SSA, mający na celu 

wspieranie budowy Europejskiego Obszaru Badawczego 

w zakresie przemysłu wytwórczego.

Wraz z platformą MANUFUTURE projekt MANUNET bę-

dzie promował wprowadzenie technologicznych priory-

tetów sektora wytwórczego do VII Programu Ramowego. 

Zdefiniowane w ramach platformy MANUFUTURE wy-

zwania dla przemysłu wytwórczego będą uwzględniane 

przy tworzeniu kształtu i profilu projektów w ramach 

MANUNET II.

Liderem projektu jest Wydział Przemysłu, Handlu i Tu-

rystyki Kraju Basków, ponadto biorą w nim udział partne-

rzy z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Słowacji, Belgii, Holandii, 

Estonii, Francji, Grecji, Słowenii, Austrii i Polski.

THE EURBEST PROJECT  
European Regions Benchmarking Economic 
Strategy and Transfer 

The Wrocław Regional Development Agency is a partner 

in a project led by the agency Advantage West Midlands from 

the United Kingdom. This is a project implemented under the 

Community Initiative INTERREG IIIC from resources of the 

European Regional Development Fund. Partners represent-

ing 23 regions from 11 European states participate in it. The 

duration of the project is October 2003 – October 2006. 

Key objectives of the project are to analyse and document 

the best practices applied by regional institutions aimed to 

support enterprise development, as well as to create and im-

plement a system which would allow each project participant 

to implement the best identified practices in its region and 

enable the exchange of information and expertise between 

the project participants. 

In 2005 best practices, in the form of programmes, con-

tests and other undertakings implemented by them, aimed to 

support enterprise development were identified among the 

project participants. The participants have the possibility to 

implement these practices which support the implementation 

of the project objectives in their regions in the highest degree. 

THE MANUNET II PROJECT 
The Wrocław Regional Development Agency par-

ticipated in a successfully completed application of the 

MANUNET II project. It is a coordinating project based on 

outcomes of the MANUNET SSA project, designed to sup-

port the building of the European Research Area in manu-

facturing. 

Together with the MANUFUTURE platform, the 

MANUNET project will promote the incorporation of tech-

nological priorities of the manufacturing sector into the 

7th Framework Programme. Challenges to manufactur-

ing, defined under the MANUFUTURE platform, will be 

incorporated in the formation of the shape and profiles of 

projects under MANUNET II. 

The project leader is the Department of Industry, Trade 

and Tourism of the Bask Country, and partners from Spain, 

Germany, Italy, Slovakia, Belgium, Netherlands, Estonia, 

France, Greece, Slovenia, Austria and Poland.

INTERREG IIIC
Projekt 3-CIP – Innowacyjna Ofensywa Trzech 
Krajów

Realizację projektu 3-CIP (Three Countries Innovation 

Push [3-CIP] – tłum. Ofensywa Innowacyjna Trzech Krajów), 

którego liderem jest spółka Wirtschaftsförderung Sachsen, 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczę-

ła w 2004 roku. Jest to polsko- czesko- niemiecki projekt 

realizowany w ramach programu INTERREG IIIC, który 

jest częścią Inicjatywy Wspólnotowej finansowanej ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(ERDF). Głównym celem projektu jest wzmocnienie po-

tencjału gospodarczego regionów i konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez rozwijanie zdolności transferu 

technologii z jednostek i ośrodków badawczych do MSP 

oraz wspieranie już istniejących i nowo powstających sieci  

kooperacji branżowych obejmujących swym zasięgiem re-

giony przygraniczne Polski, Czech i Niemiec w wybranych 

branżach gospodarki. 

W ramach realizacji projektu Wrocławska Agencja 

Rozwoju Regionalnego zorganizowała przeznaczoną dla 

małych i średnich przedsiębiorców oraz środowisk nauko-

wych konferencję pt. „Gospodarka odpadami i ochrona 

środowiska”. Podczas konferencji ponad 80 uczestników 

wysłuchało prelekcji, których szeroki zakres obejmował 

zagadnienia wykorzystania nowoczesnych technologii, 

a także prawne, organizacyjne i socjologiczne aspekty 

funkcjonowania w branży. Uczestnicy mieli także możli-

wość bezpłatnego zaprezentowania swoich firm i najnow-

szych osiągnięć w zakresie unowocześniania produktów  

i usług. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego była współ-

organizatorem spotkania grupy projektowej oraz posie-

dzenia Komitetu Sterującego Projektu, które odbyły się we 

Wrocławiu. Podczas spotkań przeanalizowano działania do 

realizacji w ramach projektu, podsumowano jego dotych-

czasowe osiągnięcia oraz dyskutowano na temat sposobów 

kontynuowania idei projektu po jego zakończeniu. W cza-

sie trwania projektu grupa projektowa zorganizowała lub 

uczestniczyła w 40 przedsięwzięciach, z których skorzystało 

1315 małych i średnich przedsiębiorców.

INTERREG IIIC
THE 3-CIP PROJECT – Three Countries 
Innovation Push

In 2004 the Wrocław Regional Development Agency 

launched the implementation of the 3-CIP project (Three 

Countries Innovation Push [3-CIP]), led by the company 

Wirtschaftsförderung Sachsen. This is a Polish-Czech- 

-German project implemented under the INTERREG IIIC 

programme, which is a part of the Community Initiative 

financed from the European Regional Development Fund 

(ERDF). The main aim of the project is to strengthen the 

economic potential of regions and the competitiveness of 

enterprises through developing capabilities of technology 

transfer from research units and centres to SMEs and to 

support existing and newly formed industry cooperation 

networks covering border regions of Poland, the Czech 

Republic and Germany in selected industries of the 

economy. 

Under the project implementation, the Wrocław 

Regional Development Agency organised a conference 

entitled “Waste Management and Environmental 

Protection” targeted at small and medium-sized 

entrepreneurs and scientific communities. During the 

conference, over 80 participants listened to talks whose 

wide scope covered issues related to the use of modern 

technology, as well as legal, organisational and sociological 

aspects of functioning in the industry. The participants also 

had the possibility of the free presentation of their firms 

and the latest achievements in upgrading their products 

and services. 

The Wrocław Regional Development Agency was a co- 

-organiser of a meeting of the project group and a meeting 

of the Project Steering Committee which were held in 

Wrocław. During the meetings, actions to be implemented 

under the project were analysed, its present achievements 

were summed up and ways to continue the project’s idea 

after its completion were discussed. During the term of 

the project, the project group organised or participated 

in 40 undertakings which were utilised by 1315 small and 

medium-sized entrepreneurs.
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PROJEKT SZKOLENIOWY „RIVNE”
W grudniu 2005 roku WARR była organizatorem 

szkolenia z zakresu pozyskiwania inwestorów zagranicz-

nych przygotowanego dla delegacji regionu Równego 

z Ukrainy, która składała się przedstawicieli administra-

cji miasta, regionu, a także agencji InvestInRivne, za-

mierzającej działać na podobnych zasadach jak będące  

w strukturach Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

Centrum Obsługi Inwestora (COI). Szkolenie składało się  

z serii wykładów i wizyt studyjnych.

 THE “RIVNE” TRAINING PROJECT
In December 2005 the WARR was an organiser of train-

ing in seeking foreign investors prepared for a delegation 

of the Rivne region from Ukraine, which was composed 

of representatives of city administration, the region and 

the agency InvestInRivne, which intends to operate based 

on similar principles as the Regional Investor Assistance 

Centre operating within the structures of the Wrocław 

Regional Development Agency. The training included a 

series of lectures and study visits.

Uczestnicy szkolenia z Równego / Training participants from Rivne

„Usługi doradztwa biznesowego dla Strzelińskiego Parku 

Przemysłowego”. Zasadniczym celem projektu było przy-

gotowanie niezbędnych dla utworzenia Strzelińskiego 

Parku Przemysłowego analiz i opracowań umożliwiają-

cych powołanie Parku Przemysłowego w  Strzelinie oraz 

przygotowanie dokumentów wymaganych w procedu-

rach pozyskiwania środków na realizację tego przedsię-

wzięcia. Efektem projektu było opracowanie: Studium 

wykonalności, Oceny oddziaływania na środowisko oraz 

Biznesplanu Strzelińskiego Parku Przemysłowego. W ra-

mach projektu została opracowana także strona interne-

towa Strzelińskiego Parku Przemysłowego (www.strze-

linskiparkprzemyslowy.pl) oraz wydany został folder 

promocyjny.

stage of the project entitled “Business advisory services 

for the Strzelin Industrial Park”. The essential aim of the 

project was to prepare analyses and studies necessary 

to create and establish the Strzelin Industrial Park and to 

prepare documents required in procedures for obtaining 

funds for the implementation of this undertaking. The ef-

fect of the project was the preparation of: the Feasibility 

Study, Environmental impact assessments and a Business 

plan for the Strzelin Industrial Park. Under the project, 

the website of the Strzelin Industrial Park (www. strze-

linskiparkprzemyslowy.pl) and a promotional folder 

were also designed and published.

PROJEKT INTERNETOWEJ PROMOCJI REGIONU
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, w celu 

aktywnego promowania turystyki oraz możliwości bizne-

sowych we Wrocławiu i w regionie Dolnego Śląska wśród 

cudzoziemców podróżujących liniami lotniczymi, podjęła 

działania informacyjno-promocyjne skierowane bezpo-

średnio do pasażerów największych tanich linii lotniczych 

Ryanair. W tym celu stworzono internetowy serwis infor-

macyjny o Wrocławiu i Dolnym Śląsku w języku angielskim, 

który dostępny jest pod adresem Ryanair www.ryanair.

com, poprzez hiperłącza Wrocław Tourism oraz bezpo-

średnio pod adresem www.wroclaw-airtour.pl.

Strony internetowe o Wrocławiu i Dolnym Śląsku 

skierowane są bezpośrednio do pasażerów linii Ryanair, 

którzy kupują bilet na stronie internetowej linii lot-

niczych www.ryanair.com, latających na ok. 250 trasach 

do ponad 100 portów lotniczych w całej Europie. Strony 

zawierają informacje dotyczące: atrakcji turystycznych i biz-

nesowych, usług medycznych, bazy noclegowej, restauracji, 

pubów, kawiarni, klubów muzycznych, imprez kulturalnych 

itp. Uczestnictwo w serwisie stwarza olbrzymi potencjał do 

reklamy i pozyskania wielu nowych klientów spośród podró-

żujących liniami lotniczymi Ryanair z Londynu, Nottingham, 

Shannon, Dublina, Liverpoolu i Frankfurtu do Wrocławia. 

Serwis dostępny jest również poprzez hiperłącze z an-

gielskojęzycznych stron oficjalnego portalu www.wroc-

law.pl, Portu Lotniczego Wrocław www.airport.wroc-

law.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie 

www.poland.dial.pipex.com. 

THE PROJECT FOR INTERNET PROMOTION OF 
THE REGION

In order to actively promote tourism and business oppor-

tunities in Wrocław and the Lower Silesia region the Wrocław 

Regional Development Agency undertook information and 

promotion efforts targeted directly at passengers of the larg-

est low cost airline, Ryanair. 

To this aim, an English language Internet information ser- 

vice on Wrocław and Lower Silesia was created, which is 

available at Ryanair’s website www.ryanair.com, through  

the hyperlinks Wrocław Tourism and directly at the address 

www.wroclaw-airtour.pl.

The websites on Wrocław and Lower Silesia are ad-

dressed directly to Ryanair passengers who purchase tickets 

on the website of the airline, www.ryanair.com, which flies 

on about 250 routes to over 100 airports across Europe. The 

websites include information relating to: tourist and busi-

ness attractions, medical services, accommodation facilities, 

restaurants, pubs, cafes, music clubs, cultural events, etc. 

The participation in service creates a huge potential for ad-

vertising and an opportunity to gain many new customers 

from among passengers travelling by Ryanair from London, 

Nottingham, Shannon, Dublin, Glasgow, Liverpool and 

Frankfurt to Wrocław. 

The service is also available via a hyperlink from English 

websites of the official portal www.wroclaw.pl, Wrocław 

Airport www.airport.wroclaw.pl and the London-based 

Polish Tourist Organisation www.poland.dial.pipex.com.

STRZELIŃSKI PARK PRZEMYSŁOWY
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w po-

rozumieniu z władzami samorządowymi Miasta i Gminy 

Strzelin rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest 

stworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego. 

Na podstawie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 

– instytucją wdrażającą Sektorowy Program Operacyjny 

„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” w latach 

2004–2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost 

innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otocze-

nia biznesu, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

zrealizowała w 2005 roku I etap projektu pod nazwą 

THE STRZELIN INDUSTRIAL PARK 
The Wrocław Regional Development Agency, in 

agreement with local authorities of the City of Strzelin, 

launched the implementation of a project aimed to 

create the Strzelin Industrial Park. Under an agreement 

with the Industrial Development Agency – an institu-

tion implementing the Sectoral Operational Programme 

“Improvement of the Competitiveness of Enterprises” in 

the years 2004–2006, Priority 1: Enterprise development 

and innovation growth through institutional strengthen-

ing of the business environment, in 2005 the Wrocław 

Regional Development Agency implemented the 1st 
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wanie nadzorowanych obiektów. Współpracująca z WARR 

grupa inżynierów w ramach inwestorstwa zastępczego 

(lub inżyniera kontraktu) nadzorowała następujące inwe-

stycje:

• budowa kanalizacji sanitarnych dla Wrocławia – ro-

boty objęte programem „Poprawa jakości wody we 

Wrocławiu” finansowanym z funduszu ISPA  

i Funduszu Spójności (w ramach Konsorcjum  

z Project Management Ltd. Irlandia),

• zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków  

w Jeleniej Górze finansowanym z funduszu ISPA  

i Funduszu Spójności (w ramach Konsorcjum z Project 

Management Ltd. Irlandia i Ekosystem Zielona Góra),

• rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla Świdnicy  

– III etap realizacji: rozbudowa o część osadową,

• budowa wodociągów, drogi i kanalizacji sanitarnych 

dla gminy Strzelin – zadanie finansowane z programu 

SAPARD. 

WARR w 2005 roku rozpoczęła świadczenie usług in-

westora zastępczego przy realizacji budowy Centrum 

Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej we Wrocławiu 

zlokalizowanego przy ul. Avicenny oraz dla projektu współ-

finansowanego ze środków ZPORR (działanie 1.3): kanaliza-

cja sanitarna w północnej części gminy Kąty Wrocławskie 

– etap I. Realizacja tych zadań rozpocznie się w 2006 roku.

W zakresie zamówień publicznych specjaliści WARR 

od zamówień publicznych przygotowali i przeprowadzili 

przetargi publiczne, wyłaniając wykonawców dla zadań:

• budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu 

Ząbkowickim,

• budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kąty 

Wrocławskie – etap I.

supervised. The team of engineers cooperating with the 

WARR under substitute investor (or contract engineer) 

services supervised the following investment projects:

• the construction of sanitary sewerage systems for the 

city of Wrocław – the works included in the ISPA and 

Cohesion Fund financed programme ”Water quality 

improvement” in Wrocław (under a consortium with 

Project Management Ltd. Ireland),

• ISPA and Cohesion Fund financed water supply 

and wastewater treatment in Jelenia Góra (under a 

consortium with Project Management Ltd. Ireland and 

Ekosystem Zielona Góra),

• the expansion of the wastewater treatment plant for 

the city of Świdnica – Phase III: the construction of the 

sedimentation part,

• the construction of water supply systems, a road and 

sanitary sewerage systems for the Municipality of 

Strzelin – a SAPARD financed project. 

In 2005 the WARR started to provide substitute investor 

services under the construction of the Polish Post Forwarding 

and Distribution Centre in Wrocław located in Avicenny street 

and under a project co-financed from IROP funds (measure 

1.3), a sanitary sewerage system in the northern part of the 

Municipality of Kąty Wrocławskie – Phase I. The implementa-

tion of these tasks will be launched in 2006.

With regard to public procurement, WARR public pro-

curement specialists prepared and conducted procurement 

processes, selecting contractors for the following tasks:

• the construction of the Municipal Wastewater 

Treatment Plant in Kamieniec Ząbkowicki,

• the construction of a sanitary sewerage system in the 

Municipality of Kąty Wrocławskie – Phase I.

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 
Teren Aktywizacji Gospodarczej branży budowla-

nej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29, prowadzony 

przez WARR od 1997 roku pod nazwą Zespół Targowo- 

-Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB), jest zlokalizowany 

w bardzo atrakcyjnej i szybko rozwijającej się strefie połu-

dniowo-zachodniej aktywności gospodarczej Wrocławia, 

w odległości 3 km od centrum miasta, 1,5 km od auto-

strady z bezkolizyjnym dojazdem, w sąsiedztwie Urzędu 

Celnego oraz wielu prężnie działających, jak również nowo 

powstających przedsiębiorstw.

Na terenie ZTWB zlokalizowanym na 120 tys. metrów 

kwadratowych powierzchni w roku 2005 prowadziło swo-

ją działalność ponad 80 podmiotów gospodarczych. Teren 

Aktywizacji Gospodarczej WARR w roku 2005 zgromadził  

w jednym miejscu firmy z branży budowlanej, dysponu-

jące największym potencjałem materiałowym oraz wy-

konawczym w sektorze MSP na Dolnym Śląsku. Firmy te 

realizują swoje usługi na terenie całego Dolnego Śląska,  

a kierują je w stronę małych firm wykonawczych, odbior-

ców indywidualnych oraz odbiorców instytucjonalnych 

jako uzupełnienie oferty dużych przedsiębiorstw wyko-

nawczych i firm deweloperskich.

W 2005 roku Wrocławska Agencja Rozwoju 

Regionalnego rozpoczęła projektowanie nowych instala-

cji technicznych oraz kontynuowała zaplanowane prace 

remontowe związane z poprawą stanu obiektu ZTWB.

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE
The Economic Activation Area for Construction Industry 

in Wrocław in 29 Karmelkowa street has been managed by 

the WARR since 1997 under the name of the Exhibition 

Centre for Construction Industry. It is located in Wrocław’s 

very attractive and fast developing south-western zone 

of economic activity, at a distance of 3 km from the city 

centre, 1.5 km from the motorway with grade-separated 

access, in the vicinity of the Customs Office and many 

flourishing and newly-formed businesses.

On the premises of the Exhibition Centre for 

Construction Industry, covering 120,000 square metres in 

area, over 80 business entities conducted their activities in 

2005. In 2005 the WARR Economic Activation Area gath-

ered in one place construction industry companies with 

the largest capacities in terms of building materials and 

contractors in the SME sector in Lower Silesia. The compa-

nies provide their services throughout Lower Silesia, and 

they target them at small contractors, individual custom-

ers and institutional customers as a complement to offers 

of large contractors and developers.

In 2005 the Wrocław Regional Development Agency 

started to design new technical installations and contin-

ued planned renovation works related to improvements 

in the premises of the Exhibition Centre for Construction 

Industry.

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE
WARR w roku 2005 pełniła rolę inwestora zastępczego 

dla inwestycji realizowanych przez samorządy i podmioty 

gospodarcze:

• budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu 

Ząbkowickim,

• budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kąty 

Wrocławskie – etap I.

Kontynuowano także rozpoczęte w poprzednich la-

tach usługi inżynierskie, kontrolując postęp oraz jakość 

robót oraz nadzorując rozliczenia wykonawców pod 

względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

Przygotowano i przeprowadzono odbiory częściowe  

i końcowe inwestycji, uzyskując pozwolenia na użytko-

SUBSITUTE INVESTOR SERVICES
In 2005 the WARR performed the role of the substitute 

investor for investment projects implemented by local 

governments and business entities:

• the construction of the Municipal Wastewater 

Treatment Plant in Kamieniec Ząbkowicki,

• the construction of a sanitary sewerage system in the 

Municipality of Kąty Wrocławskie – Phase I.

 

Engineering services, launched in the previous years, 

were also continued by controlling work progress and 

quality and supervising accountings of contractors in the 

formal, technical and accounting aspects. The partial and 

final acceptance of the investment projects was prepared 

and carried out, obtaining permits to use the structures 
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Bilans na dzień 31.12.2005 / Balance Sheet for December 31st, 2005

PASYWA / LIABILITIES
Stan na dzień / 

State as on the day
31.12.2004

Stan na dzień /  
State as on the day

31.12.2005

A. Kapitał (fundusz) własny / Owner’s equity 17 839 943,40 17 945 515,94

I. Kapitał (fundusz) podstawowy / Capital stock 16 897 200,00 16 897 200,00

II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) / 
Payments due to the capital stock (negative value)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Owner’s shares (negative value)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy / Reserve capital 211 092,06 220 111,06

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny / Reserve capital from evaluation update

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 618 922,29 722 632,34

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych / Profit (loss) of the past years

VIII. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 112 729,05 105 572,54

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / Net profit write off dur-
ing accounting year (negative value)

B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art.  
35 d i 37) / Liabilities (art. 3 par. 1 clause 20) and provisions for liabilities (art. 3 par. 1  
clause 21, art. 35 d and 37)

9 468 735,57 3 442 195,29

I. Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 160 730,14 167 595,34

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) / Provision for deferred 
income tax (art. 37)

105 552,71 134 967,44

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar benefits 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 55 177,43 32 627,90

– długoterminowe / long-term provisions

– krótkoterminowe / short-term provisions 55 177,43 30 515,93

II. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych / To associated units

2. Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) / Short-term liabilities (art. 3  
par. 1 clause 22)

9 241 392,93 3 150 545,15

1. Wobec jednostek powiązanych / To associated units 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności / for deliveries and services, due within 
a period of

0,00 0,00

b) inne / other

2. Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 9 241 392,93 3 150 545,15

a) kredyty i pożyczki / credits and loans

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / for issue of debenture securities

c) inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności / for deliveries and services, due within 
a period of

327 885,65 704 728,49

– do 12 miesięcy / to 12 months 327 885,65 704 728,49

– powyżej 12 miesięcy / longer than 12 months

e) zaliczki otrzymane na dostawy / advance payments received for deliveries

f ) zobowiązania wekslowe / liabilities on bills of exchange

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / liabilities for taxes, duties, 
insurances and other performances

117 431,10 140 414,50

h) z tytułu wynagrodzeń / for remunerations 48 991,44 0,00

i) inne / other 8 747 084,74 2 305 402,16

3. Fundusze specjalne / Special funds

IV. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals and deferred income 66 612,50 124 054,80

1. Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 44 b ust. 11) / Negative  
goodwill (art. 33 par. 4, art. 41 par. 1 clause 3, art. 44 b par. 11)

2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) / Other accruals and deferred 
income (art. 39 par. 2, art. 41)

0,00 0,00

– długoterminowe / long-term

– krótkoterminowe / short-term

Suma pasywów / Total liabilities 27 308 678,97 38 717,00

Bilans na dzień 31.12.2005 / Balance Sheet for December 31st, 2005

AKTYWA / ASSETS
Stan na dzień / 

State as on the day
31.12.2004

Stan na dzień /  
State as on the day

31.12.2005

A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) / Fixed assets (art. 3 par. 1 clause 13) 14 646 820,40 14 478 354,62

I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) / Intangible assets and 
legal values (art. 3 par. 1 clause 14, art. 33)

19 553,87 19 715,95

1. Koszty prac rozwojowych (art. 33 ust. 2) / R&D costs (art. 33 par. 2)

2. Wartość firmy (art. 33 ust. 4) / Goodwill (art. 33 par. 4) 19 553,87 19 715,95

3. Inne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets and legal values 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advance payments for intangible assets 
and legal values

II. Rzeczowe aktywa trwałe / Fixed assets in kind 14 627 266,53 14 458 638,67

1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) / Fixed assets (art. 3 par. 1 clause 15) 14 579 614,78 14 458 638,67

a) grunty własne / own grounds 12 692 700,00 12 692 700,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises and civil- and 
hydroengineering facilities

1 543 236,97 1 356 749,32

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 119 254,42 193 994,81

d) środki transportu / means of transportation 134 144,86 139 231,06

e) inne środki trwałe / other fixed assets 90 278,53 75 963,48

2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) / Fixed assets under construction (art. 3 
par. 1 clause 16)

47 651,75 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie / Prepayments for fixed assets under construction

III. Należności długoterminowe / Long-term receivables 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17) / Long-term investments  
(art. 3 par. 1 clause 17)

0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term accruals 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) / Current assets (art. 3 par. 1 clause 18) 12 661 858,57 6 909 356,61

I. Zapasy / Stocks 0,00 0,00

1. Materiały / Materials

II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18 c) / Short-term receivables  
(art. 3 par. 1 clause 18 c)

775 112,57 1 842 528,46

1. Należności od jednostek powiązanych / From associated units 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / for deliveries and services of repayment period 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek / Receivables from remaining units 775 112,57 1 842 528,46

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / for deliveries and services of repayment period 683 212,04 1 621 130,64

– do 12 miesięcy / up to 12 months 683 212,04 1 621 130,64

– powyżej 12 miesięcy / longer than 12 months

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń / on account of taxes, subsidies, duties, social and health insurances and 
other benefits

52 914,00 376,99

c) inne / other 38 986,53 221 020,83

III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18 b) / Short-term investments (art. 3 
par. 1 clause 17 and 18 b)

11 829 056,84 4 991 964,71

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 11 829 056,84 4 991 964,71

a) w jednostkach powiązanych / in associated units 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach / in remaining units 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / money means and other cash assets 11 829 056,84 4 991 964,71

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and in accounts 2 209 097,37 2 082 356,53

– inne środki pieniężne / other money means 954 512,16 654 912,58

– inne aktywa pieniężne / other cash assets 8 665 447,31 2 254 695,60

2. Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments and 
deferred costs

57 689,16 74 863,44

Suma aktywów / Total assets 27 308 678,97 21 387 711,23

Sprawozdanie finansowe
Financial statement
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I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on sale of
non-financial fixed assets

318,54 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Up-to date valua-
tion of non-financial assets

255 292,53 546 693,98

III. Inne koszty operacyjne / Other operating costs 7 845,63 44 073,21

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / OPERATING 
PROFIT (LOSS)

74 652,43 148 843,61

G. PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 135 647,21 139 645,74

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividends and shares in 
profit, of that:

– od jednostek powiązanych / in associated units

II. Odsetki, w tym: / Interest, of that: 124 648,91 109 192,51

– od jednostek powiązanych / from associated units

III. Zysk ze zbycia inwestycji / Profit on sale of investments

IV. Aktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investments

V. Inne / Other 10 998,30 30 453,23

H. KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 45 361,84 33 914,08

I. Odsetki, w tym: / Interest, of that: 5 549,84 6 081,07

– dla jednostek powiązanych / for associated units

II. Strata ze zbycia inwestycji / Loss on sale of investments

III. Aktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investments

IV. Inne / Other 39 812,00 27 833,01

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / PROFIT (LOSS) 
ON BUSINESS ACTIVITY 

164 937,80 254 575,27

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.–M.II.) / RESULT FROM 
EXTRAORDINARY EVENTS (M.I.–M.II.)

0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits

II. Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFIT (LOSS) 164 937,80 254 575,27

L. PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 52 208,75 149 002,73

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA 
STRATY) / REMAINING OBLIGATORY DEDUCTIONS FROM PROFIT 
(INCREASE IN LOSS)

N. ZYSK (STRATA) NETTO / NET PROFIT (LOSS) 112 729,05 105 572,54

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 / 
Profit and loss account for the period from January 1st, 2005 to December 31st, 2005 

TREŚĆ / DESCRIPTION 2004 2005

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / 
NET REVENUES FROM SALES AND EQUAL, OF THAT:

7 097 825,17 7 548 229,56

– od jednostek powiązanych / from associated units

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales 
of products

7 097 825,17 7 548 229,56

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) / Change in a level (balance) of 
products (increase – positive value, decrease – negative value)

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki / Cost of 
providing (sales) services for own entity’s needs

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / Net revenues 
from sales of commodities and materials

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / COST OF OPERATING 
ACTIVITY

6 764 870,17 7 257 975,15

I. Amortyzacja / Amortization and depreciation 323 606,18 313 113,23

II. Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 562 152,22 549 895,86

III. Usługi obce / Outside services 3 262 271,40 2 737 053,73

IV. Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees 405 348,23 529 654,13

– podatek akcyzowy / excise duty

V. Wynagrodzenia / Salaries and wages 1 810 905,67 2 509 688,38

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and 
other benefits

249 552,02 417 768,24

VII. Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 151 034,45 200 801,58

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of the commodi-
ties and materials sold

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY / GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES 332 955,00 290 254,41

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING 
REVENUES

5154,13 449 356,39

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit on sale of
non-financial fixed assets

0,00 0,00

II. Dotacje / Subsidies 192 471,45

III. Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 5154,13 256 884,94

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 263 456,70 590 767,19
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