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Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

jest wspieranie samorządów lokalnych i podmiotów

gospodarczych w działaniach na rzecz rozwoju

Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.

The mission of the Wrocław Regional Development

Agency is to support local governments and businesses

in operations aimed at development of Lower Silesia

and the Odra river region.

Misja Mission

Szanowni Państwo,

Miniony rok dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego był czasem 

szczególnym. Realizowaliśmy wiele przedsięwzięć, projektów oraz inicja-

tyw, które utrwaliły naszą obecność i istotną rolę na płaszczyźnie gospo-

darczej i społecznej Dolnego Śląska. Jednocześnie obchodziliśmy 10-lecie 

funkcjonowania Spółki.

Pozostaliśmy wierni naszej misji, wciąż doskonaląc własne działania, po-

dejmując wyzwania, jakie życie stawia przed dojrzałą firmą w dynamicz-

nie rozwijającym się i pełnym ambicji regionie. Raport za 2007 rok, który 

mam przyjemność Państwu zaprezentować, jest nie tylko syntezą najistot-

niejszych faktów, naturalnym rozliczeniem się z podjętych przez WARR 

zobowiązań. Odzwierciedla on naszą dobrą kondycję, pokazuje, że śmiało 

czerpaliśmy z pokładów kreatywności i optymizmu, że nadal zamierzamy 

się rozwijać. Czujemy się potrzebni, jesteśmy dobrze rozpoznawalni i trak-

towani jak partnerzy przez wszystkich, z którymi współdziałamy.  

Gdyby wykonać fotografię WARR za ubiegły rok byłaby ona wielowymia-

rowa. Każdy dobrze widoczny element miał swoje znaczenie i kształtował 

pozytywny wizerunek całości. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę jedynie 

na kilka aspektów.

Spółka, podejmując się roli Regionalnej Instytucji Finansującej, była dla 

przedsiębiorców naturalnym sojusznikiem w efektywnym wykorzysta-

niu środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej. 

Wspieraliśmy firmy konsultacjami, szkoleniami, niezbędnymi informacjami. 

W ubiegłym roku nasze Centrum Obsługi Inwestora prowadziło na Dolnym 

Śląsku – samodzielnie lub z udziałem PAIiIZ – prawie 60 projektów inwesty-

cyjnych, w tym największy chińskiego koncernu Lenovo.

WARR z dużym zaangażowaniem wspomagał ideę utworzenia Dolnoślą-

skiego Parku Innowacji i Nauki. Jednocześnie na zlecenie Ministerstwa Roz-

woju Regionalnego kontynuowaliśmy z innymi ekspertami prace nad uży-

ciem modeli makroekonomicznych HERMIN, pozwalające określić wpływ  

środków UE na całą polską gospodarkę. Uczestniczyliśmy także w nadal 

realizowanym międzynarodowym projekcie MANUNET, którego celem jest 

między innymi poszukiwanie partnerów z małych i średnich firm do two-

rzonych  konsorcjów.

Chciałbym podziękować naszym pracownikom, partnerom i klientom za 

zaangażowanie w sprawy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

w 2007 roku. Dzięki Państwu możliwe były nasze sukcesy. Mamy zatem 

również wspólne powody do zadowolenia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu / President of the Management Board

prof. Janusz Zaleski

Dear Sirs/Mesdames

The past year was a special time for the Wrocław Regional Development 

Agency. We implemented many undertakings, projects and initiatives 

which consolidated our presence and essential role in the economic and 

social sphere of Lower Silesia. At the same time, we commemorated the 

10th anniversary of the Company’s operation.

We remained faithful to our mission, constantly improving our own actions, 

undertaking challenges which life presents to a mature company in a dy-

namically developing region, full of ambition. The 2007 Report which we 

are pleased to present to you is not only a synthesis of the most important 

facts, a natural account of the commitments undertaken by the WARR. It 

reflects our good standing, shows that we drew boldly from our resources 

of creativity and optimism, that we intend to continue our development. 

We feel needed, we are well recognised and treated as partners by all that 

we cooperate with.

If a photo of the WARR was taken for the past year, it would be multidimen-

sional. Each well-visible element had its significance and shaped the posi-

tive image of the whole. At this place, I would like to turn your attention 

only to several aspects.

The Company, undertaking the role of the Regional Financing Institution, 

was a natural ally for entrepreneurs in the effective use of financial resources 

from European Union aid programmes. We supported firms with consulta-

tion, training, necessary information. Last year, our Investor Assistance Cen-

tre ran in Lower Silesia – on its own or with the participation of the Polish In-

formation and Foreign Investment Agency – about 60 investment projects, 

including the largest one implemented by a Chinese corporation, Lenovo.

The WARR supported with great commitment the idea of the establishment 

of the Lower Silesian Innovation and Science Park. At the same time, com-

missioned by the Ministry of Regional Development, together with other 

experts we continued the work on the use of macroeconomic HERMIN mo-

dels which allow the impact of EU funds on the whole Polish economy to 

be estimated. We also participated in the ongoing international MANUNET 

project whose aim is, among other things, to seek partners from small and 

medium-sized firms for consortia formed.

I would like to thank our employees, partners and clients for their com-

mitment in the business of the Wrocław Regional Development Agency 

in 2007. Our successes were possible thanks to you. Hence, we also have 

shared reasons for satisfaction.

Yours faithfully

za małe zdjęcie

List Prezesa Zarządu
Letter from the President of the Management Board
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DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA
CONSULTING ACTIVITY
> Studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze i funkcje inżyniera kontraktu
 Feasibility studies, substitute investor services and function 

of contract engineer
> Opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony

przeciwpowodziowej
 Studies on water management and 

flood protection
> Szkolenia i konferencje
 Trainings and conferences
> Strategie rozwoju i programy restrukturyzacji
 Development strategies and restructuring programmes

2

Obszary 
działania
Obszary 
działania
Obszary Areas of 

operation
Akcjonariusze 
The Shareholders 

FIRMA AKCJONARIUSZA /

NAME OF THE SHAREHOLDER

KWOTA UDZIAŁU W KAPITALE 

AKCYJNYM / AMOUNT OF SHA-

RE IN THE SHARE CAPITAL 

UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPI-

TALE AKCYJNYM / PERCENTAGE 

SHARE IN THE SHARE CAPITAL 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Self Government of Lower Silesia 16 197 200,00 PLN 95,86%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Industrial Development Agency Joint Stock 

Company
200 000,00 PLN 1,18%

Bank Zachodni WBK S.A. 100 000,00 PLN 0,59%

Kredyt Bank S.A. 100 000,00 PLN 0,59%

Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski S.A. 100 000,00 PLN 0,59%

Gmina Brzeg Dolny / Brzeg Dolny Municipality 25 000,00 PLN 0,15%

Gmina Długołęka / Długołęka Municipality 25 000,00 PLN 0,15%

Gmina Kobierzyce / Kobierzyce Municipality 25 000,00 PLN 0,15%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centrostal” Wrocław S.A. 20 000,00 PLN 0,12%

Gmina Miejska Oleśnica / Oleśnica Municipality 20 000,00 PLN 0,12%

SigmaKalon Deco Polska sp. z o.o. 20 000,00 PLN  0,12%

Gmina Oborniki Śląskie / Oborniki Śląskie Municipality 10 000,00 PLN 0,06%

„Hutmen” S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie sp. z o.o. 10 000,00 PLN 0,06%

Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. 6000,00 PLN 0,04%

3M „Viscoplast” S.A. 6000,00 PLN 0,04%

Elektromontaż Export S.A. Oddział Elektromontaż – Wrocław 5000,00 PLN 0,03%

„HAMMILTON” sp. z o.o. 5000,00 PLN 0,03%

Dolnośląska Izba Gospodarcza / Lower Silesian Chamber of Commerce 1000,00 PLN 0,01%

Pozostali akcjonariusze / Other shareholders 2000,00 PLN 0,02%

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
REGIONAL FINANCING INSTITUTION
> Wdrażanie krajowych i unijnych programów wsparcia dla MSP
 Implementation of national and EU support programmes for SMEs
> Konsultacje na temat dostępnych dla MSP środków finansowania
 Consultations on grants available to SMEs
> Szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE 

i rozliczania dotacji
 Training on application for EU funds and grant settlement

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ
THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE
> Teren zlokalizowany w atrakcyjnej 

południowo-zachodniej strefie Wrocławia 
 Area located in atracttive south-western zone of Wrocław
> 120 tys. m2 powierzchni handlowo-wystawienniczej

80 MSP z branży budowlanej
 120 thousand sqm of trade- exhibition area

80 SMEs of construction sector

OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH
FOREIGN INVESTOR ASSISTANCE
> Poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje
 Seeking locations for investments 
> Pomoc w kontaktach z administracją 

rządową i samorządową
 Assistance in contacts with 

central and local administration
> Przygotowanie i kompleksowa obsługa 

procesu inwestycyjnego
 Preparation and comprehensive support 

of the investment process



4

RADA NADZORCZA 

W 2007 roku Rada Nadzorcza WARR S.A. pracowała w następującym skła-

dzie:

do 20.06.2007 r.:

1] Zbigniew Sebastian, przewodniczący

2] Edward Kawicki, wiceprzewodniczący, odwołany ze składu RN w dniu 

20.06.2007 r.

3] Joanna Tomkowiak, sekretarz

4] Jerzy Dul, odwołany ze składu RN w dniu 20.06.2007 r.

5] Zbigniew Gubalski, odwołany ze składu RN w dniu 20.06.2007 r.

6] Maria Mularczyk

7] Krzysztof Wierzęć

od 20.06.2007 r.:

1] Zbigniew Sebastian, przewodniczący

2] Zbigniew Dynak, wiceprzewodniczący*

3] Maria Mularczyk, sekretarz

4] Krzysztof Nieć

5] Zbigniew Skorupa

6] Joanna Tomkowiak 

7] Krzysztof Wierzęć

8] Małgorzata Jawor, powołana do składu RN w dniu 13.12.2007 r.*

*Zbigniew Dynak 05.11.2007 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej 
WARR S.A., w jego miejsce uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z 13.12.2007 r. powołana została w skład Rady Nadzorczej Małgorzata Jawor.

ZARZĄD
Do 12.07.2007 r. Zarząd WARR S.A. pracował w składzie trzyosobowym. Pre-

zesem Zarządu od 13.07.1998 r. jest Janusz Zaleski, wiceprezesem Zarządu 

od 01.11.2004 r. jest Krzysztof Fita. Zbigniew Hajłasz pełnił funkcję wice-

prezesa Zarządu od 01.08.2006 r. do 12.07.2007 r., kiedy to Rada Nadzorcza 

podjęła uchwałę o odwołaniu go ze składu Zarządu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej
i Zarządu

The members of the Supervisory
Board and the Management Board

THE SUPERVISORY BOARD
In 2007 the Supervisory Board of WARR worked in the following compo-

sition:

until 20 June 2007:

1] Mr. Zbigniew Sebastian, Chairman

2] Mr. Edward Kawicki, Vice-Chairman, dismissed from the Supervisory Bo-

ard on 20 June 2007

3] Ms. Joanna Tomkowiak, Secretary

4] Mr. Jerzy Dul, dismissed from the Supervisory Board on 20 June 2007

5] Mr. Zbigniew Gubalski, dismissed from the Supervisory Board on 20 June 2007

6] Ms. Maria Mularczyk

7] Mr. Krzysztof Wierzęć

from 20 June 2007:

1] Mr. Zbigniew Sebastian, Chairman

2] Mr. Zbigniew Dynak, Vice-Chairman*

3] Ms. Maria Mularczyk, Secretary

4] Mr. Krzysztof Nieć

5] Mr. Zbigniew Skorupa

6] Ms. Joanna Tomkowiak 

7] Mr. Krzysztof Wierzęć

8] Ms. Małgorzata Jawor, appointed to the Supervisory Board on 13 Decem-

ber 2007*

*On 5 November 2007, Mr. Zbigniew Dynak submitted his resignation from the Super-
visory Board of WARR; Ms. Małgorzata Jawor was appointed to the Supervisory Board 
in his place by a resolution of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of 13 
December 2007.

THE MANAGEMENT BOARD
Until 12 July 2007, the Management Board of WARR worked as a three-per-

son board. Mr. Janusz Zaleski has been the President of the Management 

Board since 13 July 1998; Mr. Krzysztof Fita has been the Vice-President of 

the Management Board since 1 November 2004. Mr. Zbigniew Hajłasz per-

formed the function of the Vice-President of the Management Board from 

1 August 2006 to 12 July 2007, when the Supervisory Board adopted a reso-

lution to dismiss him from the Company’s Management Board.

ProjectsProjects
Projekty
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REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego od 2001 roku pełni funkcję 

Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa dolnośląskiego. Jako 

partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Samorządu Wo-

jewództwa Dolnośląskiego WARR wdrażał w 2007 roku programy dotacji 

skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach progra-

mów SPO WKP, SPO RZL, ZPORR.

SPO WKP
W 2007 roku został ogłoszony jeden termin naboru wniosków w ramach 

programu przeznaczonego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 

– SPO WKP Poddziałanie 2.2.1. W ramach ww. programu przedsiębiorcy 

mogli uzyskać wsparcie finansowe na realizację 

inwestycji podnoszących konkurencyjność rynko-

wą dolnośląskich firm. Budżet programu wynosił 

211,98 mln EUR i nie był dzielony na poszczególne 

województwa. Przedsiębiorcy mogli wnioskować 

o minimum 500 tys. PLN, natomiast maksymalna 

pomoc mogła wynosić nie więcej niż równowar-

tość 15 mln EUR. Do 31.01.2007 r. do Regional-

nej Instytucji Finansującej wpłynęły 192 wnioski 

o dofinansowanie. W terminach określonych 

procedurami została przeprowadzona ocena 

formalna oraz ocena techniczno-ekonomiczna. 

Wnioski, które przeszły pozytywnie oba etapy 

oceny, zostały przekazane do PARP do oceny me-

rytorycznej. Po zakończeniu całej procedury oce-

ny wniosków z przedsiębiorcami zostało podpisa-

nych10 umów na łączną kwotę dofinansowania 

16 504 290,00 PLN. 

W 2007 roku zakończono również kontraktowanie 

środków w ramach Działania 2.1 i Działania 2.3 – na 

początku roku zostały podpisane ostatnie umowy 

dotacji na realizację projektów z ww. programów. 

Działanie 2.3 – podpisane zostały 2 umowy na łącz-

ną kwotę dofinansowania 1 739 600,00 PLN.

Działanie 2.1 – podpisanych zostało 16 umów na 

łączną kwotę dofinansowania 282 535,00 PLN. 

W 2007 roku w ramach rozliczania zrealizowanych 

przez przedsiębiorców projektów WARR dokonał weryfikacji składanych 

przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz rekomendował Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wypłaty następujące kwoty: 
>> Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw Działanie 2.3 Na podstawie złożonych wniosków o płatność zare-

komendowano do wypłaty kwotę 26 761 855,09 PLN, z czego PARP wypłacił 

Beneficjentom kwotę 26 331 192,49 PLN.
>> Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw Działanie 2.1 Na podstawie złożonych wniosków o płatność zare-

komendowano do wypłaty kwotę 2 487 022,50 PLN, z czego PARP wypłacił 

Beneficjentom kwotę 2 339 405,06 PLN.
>> Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed się-

biorstw Działanie 2.2.1 Na podstawie złożonych wniosków o płatność 

THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION
The Wroclaw Regional Development Agency has performed the function 

of the Regional Financing Institution (RFI) for the Lower Silesian Voivodship 

since 2001. As a partner for the Polish Agency for Enterprise Development 

(PAED) and the Lower Silesian Voivodship local government, in 2007 the 

WARR implemented grant programmes targeted at micro-, small and me-

dium-sized enterprises under the SOP ICE, SOP HRD and the IROP.

SOP ICE 
In 2007 one intake of applications was announced under the programme 

designed to co-finance investment purchases – SOP ICE Submeasure 2.2.1. 

Under the a.m. programme, entrepreneurs could obtain financial support for 

the implementation of investments improving the 

market competitiveness of Lower Silesian firms. The 

programme budget was EUR 211.98 million and it 

was not divided between particular voivodships 

(regions). Entrepreneurs could apply for a minimum 

amount of PLN 500,000.00 whereas the maximum 

support could be less than an equivalent of EUR 

15 million. As at 31 January 2007, the RFI received 

192 applications for co-financing. The formal eva-

luation and the technical and economic evaluation 

were performed within the time limits proscribed in 

relevant procedures. Applications which were suc-

cessful at both evaluation stages were then forwar-

ded to the PAED for their substantive evaluation. 

Following the completion of the whole procedure 

of application evaluation, 10 agreements were 

signed with entrepreneurs for total co-financing of 

PLN 16,504,290.00.

In 2007 the contracting of funds was also comple-

ted under Measure 2.1 and Measure 2.3 – at the 

beginning of the year, the last grant agreements 

were signed for the implementation of projects 

under the a.m. programmes. Measure 2.3 – 2 agree-

ments were signed for total co-financing of PLN 

1,739,600.00. Measure 2.1 – 16 agreements were 

signed for total co-financing of PLN 282,535.00. 

In 2007, under a review of account settlements for 

projects implemented by entrepreneurs, the WARR reviewed payment appli-

cations submitted by the beneficiaries and recommended to the PAED the 

following amounts for payment: 
>> Sectoral Operational Programme “Improvement of the Competitive-

ness of Enterprises” Measure 2.3 Based on the payment applications 

submitted, an amount of PLN 26,761,855.09 was recommended for pay-

ment, out of which the PAED paid out to the Beneficiaries an amount of 

PLN 26,331,192.49.
>> Sectoral Operational Programme “Improvement of the Competitive-

ness of Enterprises” Measure 2.1 Based on the payment applications 

submit ted, an amount of PLN 2,487,022.50 was recommended for pay-

ment, out of which the PAED paid out to the Beneficiaries an amount of 

PLN 2,339,405.06.

podpisy pod zdjęcia

Przykład wykorzystania przez MSP środków pomocowych 
z programu SPO WKP / Example of use of grants by SME’s 
from SOP ICE

Projekty realizowane
przez WARR w 2007 roku

zarekomendowano do wypłaty kwotę 2 023 152,00 PLN, z czego PARP wy-

płacił Beneficjentom kwotę 1 068 000,00 PLN.

 

 Łączna rekomendowana przez RIF kwota do wypłaty w roku 2007: 

31 272 029,59 PLN. Łączna wypłacona przez PARP kwota w roku 2007: 

29 738 597,55 PLN.

SPO RZL
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Roz-

wój społeczeństwo oparte na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowocze-

snej gospodarki, schemat a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. 

W roku 2007 Regionalna Instytucja Finansująca nie prowadziła naboru do 

Programu SPO RZL. Nadzorowała prawidłowość realizacji 45 umów podpi-

sanych przez Beneficjentów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

w ramach organizacji szkoleń. W ramach Programu SPO RZL Działanie 2.3., 

schemat a dofinansowane zostały: szkolenia zamknięte – 20 umów, szkole-

nia otwarte – 16 umów, studia podyplomowe otwarte – 5 umów, studia po-

dyplomowe otwarte wraz ze szkoleniami otwartymi – 1 umowa, szkolenia 

zamknięte wraz ze szkoleniami otwartymi – 3 umowy. 

W 2007 roku RIF zarekomendował i zaakceptował ok. 180 zmian w realizo-

wanych umowach. Ponadto zweryfikował 120 wniosków o płatność.

Beneficjenci organizujący szkolenia to:
>> szkoły wyższe: 16 umów,
>> instytucje szkoleniowe: 29 umów. 

W 2007 roku w szkoleniach organizowanych przez Beneficjentów z woje-

wództwa dolnośląskiego uczestniczyło 12 560 osób. Narastająco od po-

czątku realizacji projektu w szkoleniach organizowanych w ramach umów 

SPO RZL Działanie 2.3 schemat a – w województwie dolnośląskim liczba 

pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniach, wyniosła 26 019.

Całkowita wartość projektów realizowanych w województwie dolnośląskim 

to 77 030 589,82 PLN. Projekty zrealizowane: 18 392 645,27 PLN, projekty 

w trakcie realizacji: 58 637 944,55 PLN. Wartość dofinansowania wszyst-

kich projektów 59 630 533,77 PLN. Z tego kwota wypłacona Benefic-

jentom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2007 roku to 

27 946 729,63 PLN (46,87% ogólnej kwoty dofinansowania).

ZPORR – DZIAŁANIE 3.4 
Celem Działania 3.4 jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsię-

biorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz 

zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjo-

nowania przedsiębiorstw. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest ukie-

runkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także 

podniesienie zdolności inwestycyjnej nowo powstałych przedsiębiorstw 

poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług 

doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitali-

zowanie projektów inwestycyjnych. W ramach Działania 3.4 wnioskodawcy 

mogą uzyskać wsparcie na dwa rodzaje projektów:
>> TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla Mikroprzedsiębiorstwa,
>> TYP II: Dotacje inwestycyjne dla Mikroprzedsiębiorstwa.

>> Sectoral Operational Programme “Improvement of the Competitive-

ness of Enterprises” Measure 2.2.1 Based on the payment applications 

submit ted, an amount of PLN 2,023,152.00 was recommended for pay-

ment, out of which the PAED paid out to the Beneficiaries an amount of 

PLN 1,068,000.00.

 The total amount recommended for payment by the RFI in 2007: PLN 

31,272,029.59. The total amount paid out by the PAED in 2007: PLN 

29,738,597.55. 

SOP HRD
Sectoral Operational Programme “Human Resources Development”, Priority 

2 Development of a knowledge-based society, Measure 2.3 Development of 

personnel of modern economy, scheme a Improvement of skills and qualifica-

tions of personnel. In 2007 the RFI did not carry out any application intake for 

SOP HRD. It supervised the correctness of implementation of 45 agreements 

signed by the Beneficiaries with the PAED by organising training programmes. 

Under SOP HRD Measure 2.3., scheme a, co-financing was granted for the 

following projects: closed training – 20 agreements, open training – 16 agre-

ements, open post-graduate studies – 5 agreements, open post-graduate stu-

dies together with open training – 1 agreement, closed training together with 

open training – 3 agreements. 

In 2007 the RFI recommended and approved about 180 modifications in the 

agreements being performed. In addition, it reviewed 120 payment applications.

The Beneficiaries organising training programmes are as follows:
>> higher education institutions: 16 agreements,
>> training institutions: 29 agreements. 

In 2007, 12,560 persons participated in training programmes organised by 

the Beneficiaries from the Lower Silesian Voivodship. On a cumulative basis 

from the project commencement, the number of employees who partici-

pated in training programmes organised in the Lower Silesian Voivodship 

under the agreements for SOP HRD Measure 2.3 was 26,019. 

The total value of the projects implemented in the Lower Silesian Voivodship 

is PLN 77,030,589.82. Completed projects: PLN 18,392,645.27, projects under 

implementation: PLN 58,637,944.55. The value of co-financing for all the pro-

jects is PLN 59,630,533.77, in that, the total amount paid out by the PAED to 

the Beneficiaries in 2007 is PLN 27,946,729.63 (46.87% of total co-financing). 

IROP – MEASURE 3.4 
The aim of Measure 3.4 is to enhance the competitiveness of microenterprises 

by facilitating their access to specialist advisory services and by increasing 

their investment capabilities in the start-up period. Measure 3.4 Microen-

terprises is designed to enhance management quality and effectiveness, as 

well as to increase investment capabilities of newly-formed enterprises by 

facilitating their access to high-quality external advisory services rendered by 

specialist firms and by providing cash injections for their investment projects. 

Under Measure 3.4, applicants can obtain support for two types of projects:
>> TYPE I: Specialist advisory services for Microenterprises,
>> TYPE II: Investment grants for Microenterprises.

Projekty Projects

Projects implemented
by WARR in 2007
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Wśród projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 dominują projekty in-

westycyjne związane z zakupem nowoczesnych maszyn, wyposażenia, budową, 

zakupem lokalu w celu świadczenia usług (np. gastronomicznych, hotelarskich, 

medycznych, budowlanych, finansowych) oraz projekty związane z prowadze-

niem produkcji (np. poligraficznej, obróbki meta-

lu, wyrobu elementów metalowych, obróbki ka-

mienia, artykułów dekoracyjnych). Maksymalna 

całkowita wartość projektu realizowanego w ra-

mach Działania 3.4 wynosi 2 313 486,00 PLN, na-

tomiast minimalna wartość projektu to 12 840,00 

PLN. Najwięcej projektów jest realizowanych we 

Wrocławiu (53 projekty), następnie w powiecie 

wrocławskim (22 projekty), świdnickim (18 pro-

jektów) i wałbrzyskim (14 projektów).

W 2007 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Re-

gionalnego S.A. we współpracy z Samorządem 

Województwa Dolnośląskiego kontynuowała 

proces wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsię-

biorstwa w ramach Priorytetu 3: Rozwój lokal-

ny Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego.

W ramach alokacji dostępnej na lata 2004–2006 

obecnie podpisanych jest 195 umów na łączną 

kwotę dofinansowania 22 750 801,98 PLN, z tego: 
>> 5 umów na projekty typu I – specjalistyczne 

usługi doradcze na kwotę 22 918 00 PLN z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz 9822,00 PLN z Budżetu Państwa,
>> 190 umów na projekty typu II – dotacje inwe-

stycyjne na kwotę 15 695 241,17 PLN z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz 7 022 820,81 PLN z Budżetu Państwa.

W 2007 roku podpisano 10 umów na projekty typu II na łączną kwotę do-

finansowania 976 727,50 PLN z EFRR oraz 409 016,34 PLN z Budżetu Pań-

stwa. Na dzień 31.12.2007 r. zakończyła się realizacja 144 projektów, z tego 

2 projektów doradczych i 142 projektów inwestycyjnych. Wartość wypła-

conych środków to 9 118 832,63 PLN.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MSP
W 2007 roku Punkt Konsultacyjny świadczył bezpłatne usługi informacyjne 

skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących 

założenie działalności gospodarczej. Punkt Konsultacyjny czynny był co-

dziennie (od poniedziałku do piątku), w ciągu całego roku doświadczeni 

konsultanci PK zrealizowali 1053 usługi informacyjne. Największym zain-

teresowaniem cieszyły się tematy związane z pozyskaniem i rozliczeniem 

wsparcia ze środków UE – usługi informacyjne w tym zakresie obejmowały 

m.in. wyjaśnienie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia 

oraz zasad wypełniania wniosków o płatność w ramach projektów pomoco-

wych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, funduszy struktu-

ralnych oraz innych programów i instrumentów pomocowych (w szczegól-

ności dostępnych w PARP). 

Projekty Projects

Przykład wykorzystania przez MSP środków pomocowych z programu 
ZPORR / Example of use of grants by SME’s from IROP

Among the projects implemented under Measure 3.4, predominant are 

investment projects related the purchase of modern machinery and equip-

ment, the construction or purchase of premises in order to provide servi-

ces (e.g., catering, hotel, medical, construction, financial services) as well 

as projects related to manufacturing activities 

(printing, metalworking, manufacture of metal 

components, stone dressing, manufacture of 

decorative products). The maximum total value 

of the programme implemented under Measure 

3.4 is PLN 2,313,486.00, whereas the minimum 

value of a single project is PLN 12,840.00. The 

largest amount of projects is carried out in Wro-

cław (53 projects), then in Wrocław County (22 

projects), Świdnica County (18 projects) and 

Wałbrzych County (14 projects).

In 2007 the WARR, in cooperation with the Lo-

wer Silesian Voivodship local government, conti-

nued the process of implementation of Measure 

3.4. Microenterprises, under Priority 3: Local de-

velopment of the IROP.

Under the allocation available for the years 

2004–2006, 195 agreements are currently signed 

for total co-financing of PLN 22,750,801.98 PLN, 

including: 
>> 5 agreements for type I projects – specia-

list advisory services for an amount of PLN 

22,918.00 from the European Regional De-

velopment Fund and PLN 9,822.00 from the 

State Budget,
>> 190 agreements for type II projects – investment 

grants for an amount of PLN 15,695,241.17

from the ERDF and 7,022,820.81 from the State Budget.

In 2007, 10 agreements for type II projects were signed for total co-fi-

nancing of PLN 976,727.50 from the ERDF and PLN 409,016.34 from the 

State Budget. As at 31 December 2007, the implementation of 144 pro-

jects was completed, including 2 projects for advisory services and 142 

investment projects. The value of funding is PLN 9,118,832.63. 

CONSULTATION CENTRE FOR SMEs
In 2007 the Consultation Centre provided free information services targeted 

at small and medium-sized enterprises as well as persons planning to set up 

their own businesses. The Consultation Centre was open every day (from 

Monday to Friday), and during the whole year experienced consultants of 

the Consultation Centre provided 1053 information services. Issues related to 

obtaining and accounting for financial support from EU funds attracted the 

greatest interest – information services in this area involved, among other 

things, the explanation of rules for completing applications for support and 

rules for completing payment applications under aid programmes available 

for SMEs from financial resources of the state budget, Structural Funds as 

well as other support programmes and instruments (including, in particular, 

those available from the PAED). 

Ponadto Punkt Konsultacyjny świadczył bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:
>> prawa, marketingu, finansów i podatków,
>> oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje fi-

nansowe,
>> możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektów w ramach 

programów przewidzianych na lata 2007–2013. 

W ramach Sekcji Informacji i Promocji w 2007 roku zorganizowano 7 spotkań 

informacyjnych skierowanych do Beneficjentów realizujących i rozliczają-

cych projekty dofinansowane w ramach Działania 2.1, Działania 2.3 oraz 

Poddziałania 2.2.1 SPO WKP. Podczas ww. spotkań szczegółowo 

omawiano zasady wypełniania i składania wniosków o płatność 

oraz zasady przeprowadzania wizyt monitorujących. Spotkania 

te miały na celu jak najlepsze przygotowanie Beneficjentów do 

złożenia prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej. W ww. spo-

tkaniach udział wzięło w sumie 45 podmiotów. W ramach zadań 

Sekcji Informacji i Promocji w grudniu 2007 roku w biurze WARR  

została zorganizowana konferencja prasowa pt. „Dolnośląskie 

firmy bardziej konkurencyjne. Realizacja Sektorowego Programu 

Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Podczas konfe-

rencji podsumowano wdrażanie SPO WKP na Dolnym Śląsku oraz zaprezen-

towano najlepsze praktyki związane z realizacją projektów inwestycyjnych 

i doradczych współfinansowanych w ramach SPO WKP.

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 

Działające w strukturach Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

Centrum Obsługi Inwestora (COI) jest regionalnym partnerem Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie. Jest 

ono jednym z najdłużej działających tego typu centrów w Polsce i istnie-

je od 1998 roku. 

Działania COI mają charakter regionalny i dotyczą województwa dolno-

śląskiego. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie inwestycji zagranicznych, 

a w szczególności tych przedsięwzięć, które przyczyniają się do tworzenia 

nowych miejsc pracy.

W 2007 roku COI prowadziło samodzielnie lub z udziałem PAIiIZ ok. 60 pro-

jektów inwestycyjnych. Do największych można 

zaliczyć projekt chińskiego koncernu Lenovo 

(branża informatyczna), w tym wypadku COI 

wspierało inwestora, pomagając przy wyborze 

lokalizacji. Ostatecznie przedstawiciele koncer-

nu jako miejsce inwestycji wybrali lokalizację 

w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej – Legnickie Pole. Firma Lenovo zadeklaro-

wała docelowe zatrudnienie 1300 pracowników, 

a koszt całej inwestycji wyniósł 20 mln. dolarów. 

Sfinalizowanym projektem COI jest także inwe-

stycja włoskiej firmy COGI produkującej profile 

do regipsów. Spółka zdecydowała się na zakup 

2,3-hektarowej działki w Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej – podstrefa Dzierżoniów. 

Wartość inwestycji wynosi 10,5 mln PLN.

In addition, the Consultation Centre provided free information services in 

the following areas:
>> law, marketing, finance and taxes,
>> external financing offers from banks and other financial institutions,
>> possibilities to obtain co-financing for the implementation of projects 

under the programmes to be implemented in the years 2007–2013. 

As part of the activities of the Information and Promotion Section, in 2007 

seven information meetings were organised which were addressed to the 

Beneficiaries implementing and accounting for projects co-financed under 

Measure 2.1, Measure 2.3 and Sub-measure 2.2.1 of the SOP 

ICE. During the a.m. meetings, rules for completing and sub-

mitting payment applications as well as rules for conducting 

monitoring visits were discussed in detail. These meetings were 

designed to prepare the Beneficiaries as best as possible for 

the submission of correct statements of expenditure. A total 

of 45 entities participated in the a.m. meetings. As part of the 

Information and Promotion Section’s tasks, in December 2007 

a press conference entitled “Lower Silesian firms more compe-

titive. The implementation of the SOP ICE” was organised at the WARR office. 

During the conference, the implementation of the SOP ICE in Lower Silesia 

was summed up and best practices were presented related to the implemen-

tation of investment and advisory projects co-financed under the SOP ICE.

THE INVESTOR ASSISTANCE CENTRE
The Investor Assistance Centre, operating within the structure of the Wrocław 

Regional Development Agency, is a regional partner of the Polish Information 

and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) in Warsaw. It is one of the longest ope-

rating centres of this kind in Poland and has been in existence since 1998. 

The activities of the Investor Assistance Centre are carried out at a regional 

level and cover the Dolnośląskie Voivodship (Lower Silesia region). This ini-

tiative is designed to support foreign investment, in particular those projects 

which contribute to the creation of new jobs. 

In 2007 the Investor Assistance Centre ran about 60 investment projects on 

its own or with the participation of the PAIiIZ. The largest ones include a pro-

ject implemented by a Chinese corporation Leno-

vo (IT industry); in this case, the Investor Assistance 

Centre supported the investor in the location se-

lection. Finally, the corporation’s representatives 

selected the Legnickie Pole subzone of the Legnica 

Special Economic Zone as a location for their invest-

ment. The company Leonovo declared that the tar-

get employment level would be 1300 workforce, 

and the total project cost was USD 20 million.

The investment project of an Italian company COGI, 

a manufacturer of metallic frames for gypsum pla-

sterboard, is also a project finalised by the Investor 

Assistance Centre. The company decided to pur-

chase a 2.3-hectare plot of land in the Wałbrzych 

Special Economic Zone – Dzierżoniów subzone. The 

project value is PLN 10.5 million. 

Zwycięzcy konkursu „Grunt na medal 2007” / 
“The Golden Sites 2007” competition winners
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Kolejnym projektem, w którego proces inwestycyjny było zaangażowane 

COI, a którego finalizacja nastąpiła w 2007 roku, jest rozpoczęcie działal-

ności przez koreańską fabrykę SKC w Dzierżo-

niowie.

Poza bieżącą obsługą projektów inwestycyj-

nych COI zajmowało się aktualizacją bazy ofert 

inwestycyjnych, współpracowało z gminami 

w związku z poszukiwaniem lokalizacji pod in-

westycje, a także wspierało działania jednostek 

samorządu terytorialnego w procesach pozy-

skiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. 

Ważnym punktem działalności COI w 2007 roku 

było przeprowadzenie wspólnie z PAIiIZ i Urzę-

dem Marszałkowskim II edycji prestiżowego 

konkursu „Grunt na medal”.

MODEL MAKROEKONOMICZNY HERMIN
W związku z wejściem w 2007 roku w ostatnią fazę uzgodnień pomiędzy 

administracją centralną, władzami samorządowymi województw i Komisją 

Europejską szeregu dokumentów programowych, związanych z planowa-

nym wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej alokowanych dla Polski na 

lata 2007–2013, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) ze-

spół ekspertów Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy 

z dr. Johnem Bradleyem z Economic Modelling and Development Strategies 

(EMDS) w Dublinie i przy wsparciu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-

gego we Wrocławiu kontynuował przy użyciu modeli makroekonomicznych 

typu HERMIN prace ukierunkowane na określenie wpływu środków UE za-

równo na całą polską gospodarkę, jak i gospodarki regionalne polskich wo-

jewództw. 

 

Pierwotna adaptacja modelu została wykonana w 2002 roku na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przez WARR do oce-

ny potencjalnego wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 

sytuację makroekonomiczną w Polsce w ramach przeprowadzenia oceny 

ex ante Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004–2006 (Projekt HER-

MIN-1). Następnie model został udoskonalony i zaktualizowany w ramach 

kolejnych, realizowanych na zlecenie administracji rządowej projektów 

(Projekt HERMIN-2, 2004 rok, Projekt HERMIN-3, 2004–2005 oraz Projekt 

HERMIN-4, 2006 rok).

W 2007 roku na zlecenie administracji rządowej (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego) zespół WARR opracował przy użyciu metodologii HERMIN 

dwa raporty dotyczące oceny wpływu funduszy UE. Pierwszy z nich – „Oce-

na makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na 

lata 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 

2007–2013” dotyczył oceny efektu funduszy UE na całą polską gospodarkę. 

W ramach drugiego raportu – „Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów 

Operacyjnych na lata 2007–2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 

RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN” , dokonano z kolei 

ewaluacji efektu funduszy unijnych planowanych do wdrażania w całości na 

Projekty Projects

Ceremonia wkopania kamienia węgielnego koncernu SKC EuroDisplay /
Ground breaking ceremony at the SKC EuroDisplay concern

Another project, in the implementation of which the Investor Assistance Cen-

tre was involved and which was finalised in 2007, is the launch of operations 

by a Dzierżoniów-based plant of a Korean company, 

SKC.

In addition to day-to-day support of investment pro-

jects, the Investor Assistance Centre was involved in 

updating the database of investment offers, it coope-

rated with the local gminas (municipalities) in seeking 

locations for investment projects and also supported 

activities of local government units in the process of 

winning and supporting foreign investors. An impor-

tant element of the Investor Assistance Centre’s acti-

vities in 2007 was the organisation, together with the 

PAIiIZ and the Marshall’s Office, of the 2nd edition of 

the prestigious competition “The Golden Sites” .

THE MACROECONOMIC HERMIN MO DEL
In connection with the fact that the process of agreement making between 

central government administration, voivodship-level local government au-

thorities and the European Commission related to a number of programme 

documents, associated with the planned use of European Union funding 

allo cated for Poland for the years 2007-2013, entered the final stage in 2007, 

a team of experts of the Wrocław Regional Development Agency, commis-

sioned by the Ministry of Regional Development, in collaboration with Dr John 

Bradley of the Economic Modelling and Development Strategies (EMDS) in 

Dublin and supported by the Wrocław University of Economics, continued the 

work designed to determine the impact of EU funds both on the whole Polish 

economy and on the regional economies of the Polish voivodships (regions) 

using the macroeconomic HERMIN models.

The original adaptation of the model was made by the WARR in 2002, com-

missioned by the Ministry of Economy, Labour and Social Policy, in order to 

assess the potential impact of the European Union structural funds on the 

macroeconomic situation in Poland under the ex ante assessment of the Po-

lish National Development Plan for the years 2004–2006 (HERMIN-1 Project). 

Subsequently, the model was improved and updated under the successive 

projects commissioned by central government administration (HERMIN-2 

Project, 2004, HERMIN-3 Project, 2004–2005, and HERMIN-4 Project, 2006).

In 2007, commissioned by central government administration (the Ministry 

of Regional Development), the WARR team prepared two reports relating to 

the assessment of the impact of EU funds using the HERMIN methodology. 

The first one – “Assessment of the macroeconomic impact of the implemen-

tation of the National Development Plan for the years 2004–2006 and of the 

National Strategic Reference Framework for the years 2007–2013” – related 

to an assessment of the effects of EU funds on the whole Polish economy. 

Under the second report – “Implementation indicators for the Regional 

Operational Programmes for the years 2007–2013 – Assessment of the ma-

croeconomic impact of 16 ROPs on the regional economies using the HER-

MIN models” – in turn, an evaluation was made of the effects of Community 

szczeblu regionalnym. Wyniki prac zespołu WARR zawarte w w/w raportach 

zostały następnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazane Ko-

misji Europejskiej. 

Realizowana w 2007 roku współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regional-

nego obejmowała również doradztwo i wsparcie merytoryczne udzielane 

zespołom analitycznym w ministerstwie oraz w poszczególnych urzędach 

marszałkowskich w zakresie operowania na modelach HERMIN. Na zapo-

trzebowanie poszczególnych jednostek były świadczone w różnorodnej 

formie usługi doradcze, a także we współpracy z MRR zostały zorganizo-

wane w Warszawie dwa kilkudniowe szkolenia dla grupy pracowników 

administracji centralnej i 16 urzędów marszałkowskich w zakresie ope-

rowania na modelach typu HERMIN i przepro-

wadzania przy ich użyciu podstawowych analiz 

makroekonomicznych wpływu środ ków struk-

turalnych UE.

Zespół WARR kontynuował także bezpośrednią 

współpracę z władzami samorządowymi szcze-

bla wojewódzkiego w zakresie przeprowadza-

nia makroekonomicznych analiz regionalnych. 

Po przeprowadzeniu w roku poprzednim ocen 

makroekonomicznego wpływu szeregu Re-

gionalnych Programów Operacyjnych na lata 

2007–2013 na gospodarki poszczególnych wo-

jewództw (w tym dolnośląskiego), w 2007 roku 

tego typu kompleksową ekspertyzę wykonano 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Lubuskiego.

W 2007 roku został również otwarty nowy roz-

dział współpracy WARR z administracją rzą-

dową w obszarze modelowania makroekono-

micznego. Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 

i Roz woju Wsi został opracowany raport „Ocena 

wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiej skich 

(PROW) na lata 2007–2013 na polską gospodar-

kę przy użyciu modelu makroekonomicznego 

HERMIN”. Nawiązanie współpracy z MRiRW 

stwarza możliwości do dalszego udoskonalania 

metodologii HERMIN pod kątem opracowywa-

nia analiz sektorowych. Równoległe do analiz 

przeprowadzanych na zlecenie polskiej admi-

nistracji publicznej, zespół WARR kontynuował 

prace nad projektem: „Opracowanie instrumen-

tu służącego do analizy polityki spójności” („Development of an instrument 

to analyse the impact of cohesion policy”). Projekt ten jest realizowany dla 

Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) Komisji Europej-

skiej. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest niemiecka firma konsul-

tingowa GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regionalana lysen z Münster 

a w jego skład wchodzą również partnerzy z Bułgarii, Czech, Estonii, Hiszpa-

nii, Rumunii i Węgier. Koordynatorem naukowym projektu jest dr John Bra-

dley, a jego realizacja jest przewidziana do roku 2010.

HERMIN – szkolenia dla pracowników administracji centralnej i urzędów 
marszałkowskich / HERMIN – trainings for central administration and 
Marshall Office employees

funds planned to be implemented wholly at the regional level. The results 

of the WARR team’s work contained in the a.m. reports were subsequently 

submitted by the Ministry of Regional Development to the European Com-

mission.

The cooperation with the Ministry of Regional Development continued in 

2007 also included advisory services and technical support provided to 

analytical teams at the Ministry, as well as in particular Marshall’s Offices, 

in the operation of the HERMIN models. Advisory services were provided in 

various form, as required by particular units, and two several-day trainings 

were organised in Warsaw, also in cooperation with the Ministry of Regio-

nal Development, for a group of employees of central administration and 

16 Marshall’s Offices in the operation of HER-

MIN-type models and making basic macroeco-

nomic analyses of the impact of EU structural 

funding by using these models.

The WARR team also continued direct coope-

ration with regional-level local government 

authorities in carrying out macroeconomic re-

gional analyses. After making assessments of 

the impact of a number of Regional Operational 

Programmes for the years 2007–2013 on the 

economies of particular voivodships (regions) 

in the previous year (including Lower Silesia), 

a comprehensive expert report of this type was 

prepared for the Marshall’s Office of the Lubu-

skie Voivodship in 2007.

In 2007 a new chapter of the WARR’s coopera-

tion with central government administration 

in the area of macroeconomic modelling was 

also opened. Commissioned by the Ministry of 

Agriculture and Rural Development, a report 

was prepared “Assessment of the impact of the 

Rural Development Programme for the years 

2007-2013 on the Polish economy using the 

macroeconomic HERMIN model”. Undertaking 

cooperation with the Ministry of Agriculture 

and Rural Development creates a possibility 

to further improve the HERMIN methodolo-

gy with a view to preparing sectoral analyses. 

Con currently to the analyses commissioned by 

Polish public administration, the WARR conti-

nued the work on the project: “Development 

of an instrument to analyse the impact of cohesion policy”. This project is 

implemented for the General Directorate for Regional Development (DG 

REGIO) of the European Commission. The leader of the international con-

sortium is a German consulting firm GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und 

Regional analysen from Münster, and the consortium also includes partners 

from Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Spain, Romania and Hungary. The 

scientific coordinator of the project is Dr John Bradley, and its implementa-

tion is scheduled until 2010.
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PROJEKT ODERREGIO
Celem projektu OderRegio, prowadzonego przez WARR wspólnie z biurem 

Infrastruktur und Umwelt z siedzibą w Darmstadt, są działania w zakresie 

osiągnięcia ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, realizowane 

przez aktywność z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodnej 

oraz rozwoju regionalnego, oparte na transgranicznej współpracy pomię-

dzy Polską, Niemcami oraz Republiką Czeską. Działania te prowadzone są 

na całym obszarze dorzecza Odry, z uwzględnieniem obsza-

ru Zalewu Szczecińskiego oraz dorzecza Warty – głównego 

prawego dopływu Odry. Obszar działań obejmuje całe do-

rzecze Odry (118 861 km2). W realizacji projektu biorą udział 

partnerzy z Polski, Czech i Niemiec. Za koordynację projek-

tu odpowiedzialny jest Wspólny Departament Planowania 

Przestrzennego Krajów Związkowych Berlina i Brandenburgii. 

W roku 2007 w ramach projektu prowadzono prace redakcyjne oraz przy-

gotowania do publikacji i rozpowszechnienia raportu końcowego Progra-

mu OderRegio „Transgraniczny program działań. Prewencyjna ochrona 

przeciwpowodziowa z uwzględnieniem działań z zakresu gospodarki prze-

strzennej w dorzeczu Odry”. W lipcu 2007 roku przekazano do zaopiniowa-

nia właściwym organom raport końcowy w dwóch wersjach językowych: 

polskiej i niemieckiej. Po uzyskaniu opinii WARR wraz z Infrastruktur und 

Umwelt przystąpił do opracowania ostatecznej wersji raportu końcowego, 

który zostanie wydany i rozprowadzony wśród odbiorców w połowie 2008 

roku. Docelowo przewidziana jest publikacja raportu końcowego OderRe-

gio także w językach czeskim i angielskim. 

W roku 2007 wydano również w czterech wersjach językowych kolejną 

broszurę programu OderRegio „Transgraniczny program działań. Prewen-

cyjna ochrona przeciwpowodziowa z uwzględnieniem działań z zakresu 

gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry”, służącą prezentacji projektu 

OderRegio. Broszura przedstawia ramy działań dla całego obszaru dorze-

cza oraz wypracowane w ramach projektu OderRegio podstawy decyzyjne 

i informacyjne, w szczególności „Atlas Odry”. 

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI (DPIN)
Idea utworzenia Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki pojawiała się od kil-

ku lat. Dopiero jednak w 2006 roku inicjatywa współpracy ze strony Coven-

try University Enterprises Ltd. zjednała sobie organa samorządowe, miejskie, 

regionalne i uczelniane do sfinalizowania przedsięwzięcia. Zaowocowało to 

podpisaniem porozumienia intencyjnego 25.01.2006 r. w sprawie utworze-

nia i rozpoczęcia działalności Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Stro-

nami porozumienia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-

go, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Patronat merytoryczny objął 

współinicjator pomysłu – Ambasada Brytyjska w Warszawie, przy udziale 

Coventry University Enterprises Ltd. 

Po podpisaniu porozumienia intencyjnego Coventry University Enterpri-

ses Ltd. przygotowało biznesplan Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, 

którego projekt został zaprezentowany Ambasadorowi Wielkiej Brytanii 

w Polsce. Istotnym impulsem do wejścia projektu w kolejną fazę przygo-

towań była deklaracja prezydenta Wrocławia z dnia 23.07.2007 r. o przy-

Projekty Projects

THE ODERREGIO PROJECT 
The aim of the OderRegio project, implemented by the WARR together 

with Darmstadt-based Infrastruktur und Umwelt, is to carry out actions 

designed to achieve flood protection in the Odra river basin, implement-

ed through spatial planning, water management and regional develop-

ment measures, based on transboundary cooperation between Poland, 

Germany and the Czech Republic. These measures are carried out across 

the whole area of the Odra river basin, including the area 

of the Szczecin Lagoon and the Warta river basin - the main 

right tributary of the Odra. The project area covers the en-

tire Odra river basin (118 861 km2). Partners from Poland, 

the Czech Republic and Germany participate in project 

implementation. The Joint Spatial Planning Department 

of the Federal States of Berlin and Brandenburg is respon-

sible for project coordination. 

In 2007 the project implementation involved the editing and preparation 

for publication and dissemination of the final report of the OderRegio 

Programme “Transnational Action Program Spatial Planning for Preven-

tive Flood Protection in the Oder Catchment Area”. In July 2007 the final 

report in two language versions, Polish and German, was submitted to the 

relevant authorities for their opinion. Having obtained such an opinion, 

the WARR and Infrastruktur und Umwelt proceeded to the preparation of 

the final version of the final report which will be published and distributed 

among the stakeholders in the middle of 2008. As a target, the publication 

of the OderRegio final report in English and Czech is also envisaged. 

In 2007 another brochure of the OderRegio programme “Transnational 

Action Program Spatial Planning for Preventive Flood Protection in the 

Oder Catchment Area” was also published in a four-language version; it 

is designed to present the OderRegio project. This brochure presents the 

action framework for the whole basin area as well as the decision-mak-

ing and information basis developed under the project, in particular, “The 

Odra River Atlas”. 

THE LOWER SILESIAN INNOVATION AND SCIENCE PARK
The initiative to establish the Lower Silesian Innovation and Science Park had 

cropped up for several years. But it was only in 2006 that the initiative to enter into 

cooperation proposed by Coventry University Enterprises Ltd. was welcomed by 

the city- and regional-level local government authorities as well as the authorities 

of the University of Technology, leading to the finalisation of the project. It re-

sulted in the signing, on 25 January 2006, of a Memorandum of Understanding to 

establish and start operations of the Lower Silesian Innovation and Science Park. 

The parties to this Memorandum of Understan ding were as follows: Marshall’s 

Office of the Dolnośląskie Voivodship, City of Wrocław, Wrocław University of 

Technology, Municipal Water Supply and Sewerage Company (MPWiK), Wrocław 

Agglomeration Development Agency and Wrocław Regional Development Agen-

cy. The technical patronage was taken by the co-initiator of the idea, the British 

Embassy in Poland, with the participation of Coventry University Enterprises Ltd.

Following the signing of the Memorandum of Understanding, Coventry Uni-

versity Enterprises Ltd. prepared a business plan for the Lower Silesian Innova-

tion and Science Park, a draft of which was presented to the Ambassador of 

the United Kingdom in Poland.

gotowaniu propozycji terenu pod lokalizację DPIN w pobliżu Politechniki 

Wrocławskiej, spełniającej rolę zaplecza naukowo-badawczego dla two-

rzonej instytucji. Jednocześnie intencją miasta było również, aby docelowa 

lokalizacja przedsięwzięcia mieściła się w obrębie powstającego kampusu 

instytutu badawczo-rozwojowego na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu. 

DPIN doskonale uzupełniałby również obszar działalności Europejskiego 

Instytutu Technologicznego (EIT), o którego siedzibę zabiega Wrocław. 

W październiku 2007 roku, w odpowiedzi na deklaracje Urzędu Miasta 

Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uwzględnił 

możliwość przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia na poziomie 

250 000 PLN w roku 2007 oraz późniejsze dokapitalizowanie w kwocie 

10 000 000 PLN w roku 2008. W tym samym czasie, w wyniku konsultacji 

z Urzędem Marszałkowskim i Politechniką Wrocławską, oficjalnie zmienio-

no nazwę projektu na: „Dolnośląski Park Innowacji i Nauki” (poprzednio: 

„Dolnośląski Park Innowacji i Biznesu”).

W grudniu 2007 roku prezydent Wrocławia zadeklarował wniesienie w for-

mie aportu do powstającej spółki nieruchomości gruntowych przy ul. Ko cha-

nowskiego, branych pod uwagę jako tymczasowa lokalizacja DPIN w opra-

cowanym biznesplanie. Z końcem roku 2007 Urząd Marszałkowski rozpoczął 

przygotowania do zawiązania spółki, której udziałowcami miałyby być samo-

rządy lokalne oraz wrocławskie uczelnie.  

We wszystkich w/w działaniach realizowanych w roku 2007 Wrocławska 

Agencja Rozwoju Regionalnego brała aktywny udział, przyjmując na siebie 

rolę koordynatora zadań organizacyjno-prawnych, m.in. opracowała finan-

sową część biznesplanu projektu oraz statut spółki.

PROJEKT MANUNET
„Zdążając do europejskiego, opartego na regionach obszaru badawczego 

w zakresie nowych procesów i elastycznych, inteligentnych systemów wy-

twórczych”

W ramach VI Programu Ramowego UE WARR uczestniczy w projekcie MANU-

NET, którego realizacja przewidziana jest na lata 2006–2010. Liderem pro-

jektu jest Wydział Przemysłu, Handlu i Turystyki Kraju Basków. W projekcie 

bierze udział 18 partnerów instytucjonalnych z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, 

Słowacji, Belgii, Holandii, Estonii, Francji, Grecji, Słowenii, Austrii i Polski oraz 

6 partnerów stowarzyszonych, niebędących członkami grupy projektowej. 

W skład Komitetu Sterującego Projektem wchodzą przedstawiciele władz 

regionalnych wszystkich zaangażowanych w projekt regionów, w tym Mar-

szałek Województwa Dolnośląskiego.

Głównym celem projektu jest wspólne działanie partne-

rów, głównie Agencji Rozwoju Regionalnego, polegające 

na zgromadzeniu oraz analizie informacji o potrzebach 

i wymaganiach przemysłu wytwórczego w regionach, po-

mocy w poszukiwaniu partnerów dla MSP w celu tworze-

nia konsorcjów projektowych oraz organizacji trzech międzynarodowych 

konkursów dla małych i średnich przedsiębiorstw na projekty badawczo-

-rozwojowe. 

An essential impulse for the project to enter the next stage of preparation was 

the declaration of the Mayor of Wrocław of 23 July 2007 regarding the prepara-

tion of a proposal of land for the location of the Lower Silesian Innovation and 

Science Park near the Wrocław University of Technology, performing the role 

of the scientific and research base for the institution to be established. At the 

same time, the intention of the city was also that the target location for the 

project should be within the campus, currently being set up, of the develop-

ment and research institute in Pracze Odrzańskie in Wrocław. The Lower Sile-

sian Innovation and Science Park would also complement perfectly the area of 

activities of the European Technological Institute (EIT), for the headquarters of 

which Wrocław is running as one of the candidate cities. In October 2007, in 

response to the declaration of the City of Wrocław, the Marshall’s Office of the 

Lower Silesian Voivodship provided for the possibility of joining the planned 

project by allocating PLN 250,000 in 2007 and further cash injections of PLN 

10 million in 2008. At the same time, as a result of consultations with the Mar-

shall’s Office and the University of Technology, the name of the project was 

officially changed to “The Lower Silesian Innovation and Science Park”.

In December 2007 the Mayor of Wrocław declared a contribution in kind into 

the company to be set up in the form of land properties at Kochanowskiego 

St., which had been taken into consideration as a temporary location of the 

Lower Silesian Innovation and Science Park in the prepared business plan. 

At the end of 2007, the Marshall’s Office started preparations to set up the 

company in which local governments and Wrocław-based higher education 

institutions would be the shareholders.

The Wrocław Regional Development Agency participated actively in all the 

a.m. activities carried out in 2007, assuming the role of the coordinator of or-

ganisational and legal activities; among other things, it prepared the financial 

part of the project’s business plan and the company’s Articles of Association.

THE MANUNET PROJECT
“Walking towards an European Regionally Based Research Area on New 

Processes and Flexible Intelligent Manufacturing Programmes”

Under the EU 6th Framework Programme, the WARR participates in the 

MANUNET project whose implementation is scheduled for the years 

2006–2010. The project leader is the Department of Industry, Trade and 

Tourism of the Basque Government. 18 institutional partners from Spain, 

Germany, Italy, Slovakia, Belgium, Netherlands, Estonia, France, Greece, 

Slovenia, Austria and Poland participate in the project, as well as 6 associa-

ted partners not being members of the project group. The Project Steering 

Committee comprises representatives of regional authorities of all the re-

gions engaged in the project, including the Marshall of the Lower Silesian 

Voivodship.

The main aim of the project is to undertake joint efforts 

by the partners, primarily Regional Development Agen-

cies, involving the collection and analysis of information 

relating to needs and requirements of manufacturing in 

the regions, assistance in seeking partners for SMEs in or-

der to form project consortia and to organise three international calls 

for proposals for R&D projects targeted at small and medium-sized en-

terprises.
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W 2007 roku WARR uczestniczył w przygotowaniu założeń, zasad prze-

biegu oraz dokumentacji pilotażowego konkursu na projekty badawczo-

-rozwojowe. Wspólnie z Politechniką w Bratysławie opracowano podstawy 

i uruchomiono internetową bazę danych, w której przedsiębiorstwa mogą 

zamieszczać propozycje przedsięwzięć w celu znalezienia potencjalnych 

partnerów do konsorcjów. W ramach przygotowań do realizacji drugie-

go konkursu przeprowadzone zostały działania promocyjne wśród MSP 

i regionalnych ośrodków badawczych oraz zebrane propozycje projektów 

z udziałem dolnośląskich przedsiębiorstw jako liderów konsorcjów projek-

towych.

Szczegółowe informacje o projekcie MANUNET, potencjalnych partnerach 

z regionów UE i aktualnie przeprowadzanych konkursach dla MSP można 

znaleźć na stronie internetowej projektu www.manunet.net. 

KONFERENCJA REGIONALNA  „GOOD GOVERNANCE”
5 marca 2007 r. w ramach 10-lecia spółki WARR zorganizował konferencję 

regionalną nt.: „Good governance na poziomie kraju, regionu i gminy”. 

W konferencji wzięło udział ok. 80 przedstawicieli samorządów wszyst-

kich szczebli województwa dolnośląskiego wraz z marszałkiem woje-

wództwa Andrzejem Łosiem. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystą-

pień przedstawicieli ministra Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej: 

dyrektor Teresy Małeckiej z Gabinetu Politycznego nt. Narodowych Stra-

tegicznych Ram Odniesienia i good governance oraz dyrektora Piotra Żu-

bera z Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR nt. moż-

liwości finansowania ze środków UE działań na rzecz dobrego rządzenia. 

O dobrym rządzeniu na poziomie państwa mówił poseł na Sejm RP Jan 

Rokita, a na poziomie regionalnym i lokalnym prezydent Wrocławia Ra-

fał Dutkiewicz. W drugiej części konferencji poświęconej nowoczesnym 

narzędziom dobrego rządzenia wystąpili krajowi eksperci w dziedzinie 

administracji publicznej m.in. prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dr Józef Pło-

skonka z Najwyższej Izby Kontroli. W trzeciej części konferencji uczest-

nicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. szans i zagrożeń związanych 

z tworzeniem związków aglomeracyjnych w Polsce. Ich celem miałoby być 

wspólne realizowanie zadań własnych przez samorządy gminne i powia-

towe ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego pozyskiwania środków 

finansowych z UE i budżetu państwa. W dyskusji udział wzięli zaproszeni 

goście: prof. Leon Kieres – przewodniczący Sejmiku Województwa Dol-

nośląskiego, Jerzy Miller – wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, 

Andrzej Wąsik – starosta powiatu wrocławskiego, Piotr Roman – prezy-

In 2007 the WARR participated in the preparation of assumptions, rules of 

procedure and documentation of the pilot call for proposals for R&D pro-

jects. Together with the Bratislava University of Technology, the basis for 

the Internet database was prepared and the database was launched; busi-

nesses can place there project proposals in order to find potential part-

ners for consortia. As part of the preparations for the implementation of 

the second call for proposals, promotional efforts were undertaken among 

SMEs and regional research centres, as well as project proposals with the 

participation of Lower Silesian enterprises, as project consortium leaders, 

were collected.

Detailed information on the MANUNET project, potential partners from the 

respective EU regions and the current calls for proposals for SMEs can be 

found on the project website www.manuet.net.

THE REGIONAL CONFERENCE “GOOD GOVERNANCE”
On 5 March 2007, as part of the commemoration of the company’s 10th an-

niversary, the WARR organised a regional conference entitled: “Good Gover-

nance at the national, regional and municipal level”. About 80 representa-

tives of local governments of all levels from the Lower Silesian Voivodship 

participated in the conference, including the Voivodship Marshall, Mr. Andrzej 

Łoś. The conference participants heard the addresses of representatives of the 

Minister of Regional Development, Ms. Grażyna Gęsicka: Ms. Director Teresa 

Małecka of the Political Cabinet, on the National Strategic Reference Framework 

and good gover nance, as well as Mr. Director Piotr Żuber of the Department 

of Structural Policy Coordination at the Ministry of Regional Development, on 

possibilities of financing good governance measures from EU funds. Mr. Jan 

Rokita, an MP of the Sejm of the Republic of Poland (the Polish Parliament) de-

livered an address on good governance at the national level, and the Mayor of 

Wrocław, Mr. Rafał Dutkiewicz, spoke about good governance at the regional 

and local level. During the second part of the conference devoted to modern 

good governance tools, national experts in the area of public of administration 

delivered speeches, among others, Mr. Prof. Mirosław Stec of the Jagiellonian 

University and the National School of Public Administration as well as Mr. Dr 

Józef Płoskonka of the Supreme Chamber of Control (NIK). In the third part of 

the conference, the participants took part in a discussion panel on opportuni-

ties and threats associated with agglomeration associations designed to jointly 

implement tasks of gmina- and powiat-level local governments, with special 

attention to joint efforts in securing funds from the EU and the state budget. 

The following guests took part in discussion: Mr. Prof. Leon Kieres – Chairman 

of the Lower Silesian Voivodship Regional Council (Sejmik), Mr. Jerzy Miller 

Projekty ProjectsProjekty

Uczestnicy i prelegenci Konferencji Regionalnej WARR „Good governance” /
Participants and lecturers of the Regional Conference of WARR “Good Governance”

dent Bolesławca, Bogdan Cybulski – prezes Regionalnej Izby Obrachunko-

wej, wraz z Jackiem Dżedzykiem – dyrektorem Wydziału Nadzoru i Kontroli 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawili na forum konferencji 

projekt Ustawy o Związkach Aglomeracyjnych określającej zasady i tryb 

tworzenia, funkcjonowania i likwidacji Związków Aglomeracyjnych. 

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2007 roku w ramach inwe-

storstwa zastępczego od fazy koncepcyjnej do decyzji pozwolenia na użyt-

kowanie nadzorowała następujące inwestycje:

>> Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej we Wro cławiu.

 W skład powyższej inwestycji wchodzą:
 > Budynek Terminala Głównego,
 > Budynek Energetyczny,
 > Budynek Magazynowy,
 > Budynek Skarbcowy,
 > Budynek Wartowni,
 > Budynek Biurowy,
 > przyłącza wod.–kan., zbiornik retencyjny, przyłącze energetyczne, 

gazowe, drogi, parkingi i ukształtowanie terenu.

>> Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Kąty Wroc-

ławskie – etap I. Zakres robót budowlanych obej-

mo wał wykonanie dwóch pod zadań:
 > budowy kanalizacji sanitarnej w północnej 

części gminy Kąty Wrocławskie etap I – zadanie 

nr 1 – obejmujące budowę sieci kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Smolec oraz rurociągu 

tranzytowego na trasie Krzeptów Smolec, Smo-

lec – Rybnica,
 > budowy kanalizacji sanitarnej w północnej 

części gminy Kąty Wrocławskie etap I – zadanie 

nr 2 – obejmujące budowę sie ci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Rybnica, Pietrzy-

kowice oraz rurociągu tranzytowego Rybnica 

– Sośnica, Sośnica – oczyszczal nia. 

 Inwestycja współfinansowana z programu 

ZPORR.

>> Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Je-

leniej Górze. W ramach tego projektu realizowane 

są 4 zadania: 

 > modernizacja oczyszczalni ścieków,

 > budowa zakładu uzdatniania wody,

 > budowa sieci wodociągowej na terenie miasta

  Jelenia Góra,

 > budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na te-

renie miasta Jelenia Góra. 

Kontrakt współfinansowany z funduszu ISPA.

– Vice-President of the Capital City of Warsaw, Mr. Andrzej Wąsik – Starosta of 

Wrocław County (Powiat), Mr. Piotr Roman – Mayor of Bolesławiec Municipality, 

Mr. Bogdan Cybulski – Chairman of the Regional Chamber of Audit – together 

with Mr. Jacek Dżedzyk – Director of the Supervision and Control Department 

at the Lower Silesian Voivodship Office, presented on the conference forum the 

draft Act on Agglomeration Associations defining rules and procedures for the 

formation, functioning and winding-up of Agglomeration Associations. 

SUBSTITUTE INVESTOR SERVICES
Under substitute investor services, in 2007 the Wrocław Regional Development 

Agency supervised the following investment projects from the conceptual de-

sign stage to the issuance of the use permit:

>> The construction of the Polish Post Forwarding and Distribution Centre in 

Wrocław. 

 The abovementioned project comprises:
 > Main Terminal Building,
 > Power Supply Building,
 > Warehouse Building,
 > Treasury Building,
 > Guard Building,
 > Office Building,
 > water supply and sewerage service lines, retention reservoir, power ser-

vice line, gas service line, roads, car parks and landscaping.

>> The construction of a sanitary sewerage system 

in the Gmina (municipality) of Kąty Wrocławskie 

– phase I. The scope of construction works involved 

the implementation of two subprojects:

 > the construction of a sanitary sewerage system in 

the northern part of the Gmina of Kąty Wrocławskie 

phase I – task no. 1” – involving the construction of a san-

itary sewerage system in Smolec and a transit pipeline 

on the route Krzeptów – Smolec, Smolec – Rybnica,
 > the construction of a sanitary sewerage system in 

the northern part of the Gmina of Kąty Wrocławskie 

phase I – task no. 2 – involving the construction of 

a sanitary sewerage system in Rybnica, Pietrzy-

kowice and a transit pipeline Rybnica – Sośnica, 

Sośnica – wastewater treatment plant.

The investment project co-financed from the Inte gra-

ted Regional Development Operational Programme. 

>> Water supply and wastewater treatment in Jelenia Góra 

– 4 tasks are implemented under the a.m. pro ject:
 > modernisation of the wastewater treatment plant,
 > the construction of a water treatment plant,
 > the construction of a water supply system in the 

city of Jelenia Góra,
 > the construction and modernisation of the se-

werage system in the city of Jelenia Góra.

  The contract is co-financed from the ISPA fund.

Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty 
Polskiej we Wrocławiu / Construction of the Polish Post 
Forwarding and Distribution Centre in Wrocław

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze / 
Modernisation of the wastewater treatment plant 
in Jelenia Góra
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>> The construction of sanitary sewerage systems for the city of Wrocław 

– the works covered by the programme: “Improvement of water quality in 

Wrocław”, financed from the ISPA fund. 

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE
In 1997 the Wrocław Regional Development Agency set up the Economic Ac-

tivation Centre for the construction industry in Wrocław, at 29 Karmelkowa 

Street, 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. Up to date, many flourishing and, particularly in recent time, newly-

formed businesses have appeared and are in operation around the Economic 

Activation Centre. This location was one of the important elements also sup-

porting the flourishing development of the Economic Activation Centre.

The premises of the Economic Activation Centre cover an area of 120,000 

square metres in which over 80 construction industry entities conducted 

their activities in 2007. After several years of stagnation in the construc-

tion industry, in 2007 a recovery was noted associated with the demand 

for materials and services in this industry. The location of such a large 

number of businesses from one industry in one place, with the largest ca-

pacities in terms of building materials and contractors in the SME sector in 

Lower Silesia, makes it possible, in spite of huge competition, to ensure the 

leading role of this area in the construction industry. Firms operating within 

the Economic Activation Centre offer modern materials and new technolo-

gies, providing their services across Lower Silesia. By maintaining high 

quality standards, they fulfil orders of small contractors, individual cus-

tomers and institutional customers. Moreover, with the current increase in 

demand for services in this industry, they prepare and carry out contracts 

for large contractors and developers.

A major obstacle in the implementation of accelerated development connec-

ted with good market conditions which have appeared in the construction in-

dustry is the renovation of road and utility infrastructure around our premises. 

The functioning of such a large organisation as the Economic Activation Cen-

tre under such conditions is only possible owning to enormous determination 

and commitment of the owners of businesses, in cooperation with the WARR

In 2007 the WARR prepared itself for remodelling of the underground infra-

structure and started preparations for the construction of a new office and 

commercial building in the Economic Activation Centre; the implementation 

of these projects will be launched in the next years.

>> Budowa kanalizacji sanitarnych dla m. Wrocławia – roboty objęte pro-

gramem „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” finansowanym z fundu-

szu ISPA.

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 
W roku 1997 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego utworzyła Centrum 

Aktywizacji Gospodarczej branży budowlanej we Wrocławiu przy ul. Karmel-

kowej 29 pod nazwą Zespół Targowo-Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB). 

Znajduje się on 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 autostrady z bezkolizyjnym dojazdem w są-

siedztwie Izby Celnej. Do tego czasu wokół ZTWB pojawiło się i funkcjonuje 

wiele prężnie działających, jak również, szczególnie w ostatnim czasie, nowo 

powstających przedsiębiorstw. Lokalizacja ta była jednym z ważnych ele-

mentów związanych z możliwością prężnego rozwoju również ZTWB.

Teren ZTWB zajmuje 120 tys. metrów kwadratowych powierzchni, na której 

w roku 2007 prowadziło swoją działalność ponad 80 podmiotów gospo-

darczych z branży budowlanej. Po kilku latach stagnacji w tym segmencie 

rynku w roku 2007 odnotowane zostało ożywienie związane z zapotrze-

bowaniem na materiały i usługi z tej branży. Zlokalizowanie w jednym 

miejscu tylu podmiotów gospodarczych z jednej branży dysponujących 

największym potencjałem materiałowym oraz wykonawczym w sektorze 

MSP na Dolnym Śląsku, umożliwia mimo ogromnej konkurencji zapewnie-

nie wiodącej roli tego terenu w branży budowlanej. Funkcjonujące na tere-

nie Centrum Aktywizacji Gospodarczej firmy dysponują nowoczesnymi ma-

teriałami i nowymi technologiami, realizując swoje usługi na terenie całego 

Dolnego Śląska. Poprzez utrzymanie wysokich standardów jakościowych 

realizują zamówienia małych firm wykonawczych, odbiorców indywidu-

alnych oraz instytucjonalnych. Ponadto przy obecnym wzroście zapotrze-

bowania na usługi w tej branży przygotowują i realizują oferty dla dużych 

przedsiębiorstw wykonawczych i firm deweloperskich.

Bardzo istotną przeszkodą utrudniającą dynamiczny rozwój, spowodowa-

ny dobrą koniunkturą na rynku budowlanym, jest remont infrastruktury 

drogowej i instalacyjnej wokół terenu. Funkcjonowanie tak dużej organi-

zacji jak ZTWB w tych warunkach jest możliwe wyłącznie dzięki ogromnej 

determinacji i zaangażowaniu właścicieli firm we współpracy z WARR.  

WARR w roku 2007 przygotowywał się do wykonania przebudowy infra-

struktury podziemnej oraz rozpoczął przygotowania do budowy nowego 

budynku biurowo-usługowego na terenie Centrum Aktywizacji Gospodar-

czej, których realizacja rozpocznie się w latach następnych.

Financial StatementFinancial Statement

Sprawozdanie
finansowe

Centrum Aktywizacji Gospodarczej / The Economic Activation Centre
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Bilans na dzień 31.12.2007

AKTYWA / ASSETS STAN NA DZIEŃ / STATE AS ON THE DAY
31.12.2007

A AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS 14 079 048,55

I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 1755,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs 

2 Wartość firmy / Goodwill

3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets 1755,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 14 067 793,55

1 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) 12 692 700,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises and civil- and hyroengineering facilities 983 774,06

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 189 641,94

d) środki transportu / vehicles 129 936,43

e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 71 741,12

2 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets

III  Należności długoterminowe / Long-term receivables

IV  Inwestycje długoterminowe / Long-term investments 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 9500,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 9500,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Current assets

B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 5 046 625,02

I Zapasy / Inventory 154,78

1 Materiały / Materials

2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress

3 Produkty gotowe / Finished products

4 Towary / Goods

5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries 154,78

II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 895 465,05

1 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties

2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 895 465,05

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 834 031,25

• do 12 miesięcy / up to 12 months 834 031,25

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  
/ receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits

c) inne / other 35 845,31

d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court 25 588,49

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 4 106 505,88

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 4 106 505,88

a) w jednostkach powiązanych / in related parties

b) w pozostałych jednostkach / in other entities

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets 4 106 505,88

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 3 803 572,86

• inne środki pieniężne / other cash 302 926,58

• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets 6,44

2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 44 499,31

SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS     19 125 673,57

PASYWA / LIABILITIES STAN NA DZIEŃ / STATE AS ON THE DAY
31.12.2007

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / OWNER’S EQUITY 18 315 128,58

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

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (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 237 496,06

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

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 922 500,91

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

VIII Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 257 931,61

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA / LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 810 544,99

I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 210 418,98

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax 186 917,06

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar benefits

• długoterminowa / long-term provision

• krótkoterminowa / short-term provision

3 Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 23 501,92

• długoterminowe / long-term provisions

• krótkoterminowe / short-term provisions 23 501,92

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 361 209,60

1 Wobec jednostek powiązanych / To associated units

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

• do 12 miesięcy / up to 12 months

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

b) inne / other

2 Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 361 209,60

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: 246 095,96

• do 12 miesięcy / up to 12 months 246 095,96

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

e) zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries

f) zobowiązania wekslowe / bill-of-exchange liabilities

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / tax, customs, insurance and other liabilities 48 970,26

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities 16 711,98

i) inne / other 49 431,40

3 Fundusze specjalne / Special funds

IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 238 916,41

1 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 238 916,41

• długoterminowe / long-term 144 585,94

• krótkoterminowe / short-term 94 330,47

SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES 19 125 673,57

Bilans na dzień 31.12.2007
Ballance sheet 
for December 31st, 2007 

Ballance sheet 
for December 31st, 2007 
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OPIS / DESCRIPTION STAN NA DZIEŃ / STATE AS ON THE DAY
31.12.2007

A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROM A SALES  
AND EQUAL, OF THAT: 7 802 108,16

• od jednostek powiązanych / from associated units

I Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 7 802 108,16

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 produktów 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 THE OPERATING ACTIVITY 7 734 347,57

I Amortyzacja / Amortization and depreciation 385 298,58

II Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 537 775,98

III Usługi obce / Outside services 2 484 665,53

IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees: 503 051,54

• podatek akcyzowy / excise duty

V Wynagrodzenia / Salaries and wages 3 123 111,89

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits 522 750,51

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 177 693,54

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of the commodities and materials sold

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY / GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES 67 760,59

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 288 187,27

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

II Dotacje / Subsidies

III Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 288 187,27

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 162 858,51

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on sale of non-financial fixed assets

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Up-to date valuation of non-financial assets 81 953,66

III Inne koszty operacyjne / Other operating costs 80 904,85

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / OPERATING PROFIT (LOSS) 193 089,35

G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 152 037,29

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: / Interests, of that: 151 998,47

• od jednostek powiązanych / in 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 38,82

H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 12 495,10

I Odsetki, w tym: / Interests, of that: 2779,20

• 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 9715,90

I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY 332 631,54

J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTS
I Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits

II Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses

K ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFIS (LOSS) 332 631,54

L PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 74 699,93

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

N ZYSK (STRATA) NETTO / NET PROFIT (LOSS) 257 931,61

Profit and loss account for the 
period from January 1st, 2007 
to December 31st, 2007


