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Misja | Mission

 MISJA
 THE MISSION

Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego jest wspieranie samorządów lokalnych 
i podmiotów gospodarczych w działaniach na 
rzecz rozwoju Dolnego Śląska i regionu odrzań-
s kiego.

The mission of the Wrocław Regional Develop-
ment Agency is to support local governments 
and businesses in operations aimed at develop-
ment of Lower Silesia and the Odra river region. 
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Szanowni Państwo,
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego prezentuje podsumowa-
nie swojej działalności w minionym 2009 r., który ze względu na trwa-
jący światowy kryzys gospodarczy był szczególnym sprawdzianem 
kondycji polskiej gospodarki, a także wymagającym testem jakości 
zarządzania w administracji i gospodarce.

Dolnośląskie przedsiębiorstwa w ubiegłym roku miały możliwość sko-
rzystania za naszym pośrednictwem ze znaczących środków dotacji 
z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Jako Regionalna Instytucja Finansująca rozpatrzyliśmy 
671 wniosków przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów innowa-
cyjnych na kwotę 1 miliarda 118 milionów PLN, co pokazuje ogromne 
zainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia.

Kontynuowaliśmy nasze wieloletnie zaangażowanie w przygotowanie 
i realizację projektów przeciwpowodziowych zarówno dla Odry, jak 
i Wisły. Na Dolnym Śląsku trwały prace nad „Koncepcją programowo- 
-przestrzenną ochrony przeciwpowodziowej dla Białej Lądeckiej” i roz-
poczęliśmy prace nad prognozą oddziaływania na środowisko „Pro-
gramu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.

Rozwijaliśmy naszą działalność w obszarze badań makroekonomicz-
nych z zastosowaniem modelu HERMIN. Na potrzeby instytucji rzą-
dowych, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego sporządzi-
liśmy badania wpływu środków europejskich na polską gospodarkę 
z uwzględnieniem gospodarek poszczególnych województw. Naszą 
ofertę rozszerzyliśmy o badania ewaluacyjne z realizacji regionalnych 
programów operacyjnych. Badania takie w ubiegłym roku przeprowa-
dziliśmy dla trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i pod-
karpackiego.

Pozyskaliśmy środki na sfinansowanie projektu szkoleniowego dla 
bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i w lipcu 2009 r. przystąpiliśmy do szko-
lenia i przygotowania uczestników do rozpoczęcia własnej działalno-
ści gospodarczej.

Oferowaliśmy nasze doświadczenie w obszarze inwestorstwa zastęp-
czego. Przy budowie Narodowego Forum Muzyki, jednej z większych 
aktualnie realizowanych inwestycji we Wrocławiu, pełniliśmy rolę in-
żyniera kontraktu.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy brali aktywny udział i wspie-
rali nas w nadawaniu realnych kształtów naszym nowym przedsię-
wzięciom i w skutecznej realizacji już rozpoczętych projektów.

Mam nadzieję, że Raport ten będzie dla Państwa interesującym prze-
glądem naszej rocznej pracy.

Z poważaniem

Dear Sirs/Mesdames,
The Wrocław Regional Development Agency (WARR) presents a sum-
mary of its activities in the past year 2009; due to the continuing 
global economic crisis, this year was a special test for the condition 
of the Polish economy, but also a demanding test of management 
quality in administration and economy.

During the past year, Lower Silesian enterprises had the opportunity 
of using, through our agency, substantial grant funding from the Eu-
ropean Union under the Innovative Economy Operational Pro-
gramme. As the Regional Financing Institution, in 2009 the WARR 
considered 671 applications from enterprises for funding of innova-
tive projects totalling PLN 1 billion 118 million, which shows entre-
preneurs’ huge interest in this form of support.

The WARR continued its long-term commitment in the preparation 
and implementation of flood protection projects both for the Odra 
and Vistula Rivers. In Lower Silesia we continued our work on “The 
conceptual land use plan for flood protection of the Biała Lądecka 
River” and launched work on environmental impact prediction for the 
“Flood Protection Programme in the Upper Vistula River basin”.

We expanded our activities in the area of macroeconomic research 
with the application of the HERMIN model. For the needs of Polish 
government institutions, the European Commission and the European 
Parliament, the WARR conducted studies on the impacts of European 
funds on the Polish economy, with special attention to particular re-
gional economies. Our offer was expanded by including evaluation 
studies on the implementation of the regional operational pro-
grammes. Last year, we carried out such studies for the following three 
regions: Lubelskie, Małopolskie and Podkarpackie Voivodeships.

The WARR secured funds to finance a training project for unem-
ployed and economically inactive people under the Human Capital 
Operational Programme, and in July 2009 we started this training 
designed to prepare its participants to start their own business.

We also offered our experience in the area of construction manage-
ment services. The WARR performed the role of Contract Engineer 
for the construction of the National Music Forum, one of the largest 
construction projects currently under implementation in Wrocław.

I would like to thank all who actively participated and supported us in 
bringing our new projects to fruition as well as in the effective imple-
mentation of the already started projects.

I hope that this report will be for you an interesting review of our 
work in the past year. 

Yours faithfully

3
prof. Janusz Zaleski

List Prezesa Zarządu
 Letter from the President of the Management Board

Prezes Zarządu 
President of the Management Board



 OBSZARY DZIAŁANIA 

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA 
– WDRAŻANIE DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ 

 Wdrażanie krajowych i unijnych programów wspar-
cia MSP

 Konsultacje na temat dostępnych dla MSP środków 
finansowania

 Szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE
i rozliczania dotacji

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

 Teren zlokalizowany w atrakcyjnej, południowo- 
-zachodniej strefie Wrocławia 

 120 tys. m2 powierzchni handlowo-wystawienni-
czej 80 firm z branży budowlanej

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA

 Strategie rozwoju, badania regionalne i lokalne

 Ewaluacje ex ante, bieżące i ex post, w tym pro-
jektów i programów współfinansowanych z fundu-
szy UE

 Programy wspierania przedsiębiorczości i walki
z bezrobociem

 Studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze i fun-
kcje inżyniera kontraktu

 Szkolenia i konferencje

 Opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochro-
ny przeciwpowodziowej

 AREAS OF OPERATION 

REGIONAL FINANCING INSTITUTION – IMPLE-
MENTATION OF EUROPEAN UNION GRANTS

 Implementation of national and EU support pro-
grammes for SMEs

 Consultations on grants available to SMEs

 Training on application for EU funds and grant set-
tlement

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE

 Area located in atracttive south-western zone of 
Wrocław

 120 thousand sqm of trade-exhibition area 80 
SMEs of construction sector

CONSULTING ACTIVITY

 Development strategies, regional and local studies

 Ex ante, mid-term and ex post evaluations, inclu-
ding evaluations of EU co-funded projects and 
programmes

 Enterprise support and unemployment reduction 
programmes 

 Feasibility studies, substitute investor services 
and function of contract engineer

 Trainings and conferences

 Studies on water management and flood protection

Informacje ogólne | General informations
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Akcjonariusze | The Shareholders
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Firma akcjonariusza / Name of 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 16 197 200,00 PLN 96,43%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 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%

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

Gmina Długołęka 25 000,00 PLN 0,15%

Gmina Kobierzyce 25 000,00 PLN 0,15%

PPG Deco Polska Sp. z o.o. * 20 000,00 PLN 0,12%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Centrostal Wrocław SA 20 000,00 PLN 0,12%

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

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

Hutmen S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

Akwawit–Brasco S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

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

Zakłady Chemiczne Rokita S.A. 6 000,00 PLN 0,04%

3M Viscoplast S.A. 6 000,00 PLN 0,04%

Elektromontaż Export S.A. 
Oddział Elektromontaż-Wrocław 5 000,00 PLN 0,03%

MCA Sp. z o.o. Spółka komandytowa ** 5 000,00 PLN 0,03%

Dolnośląska Izba Gospodarcza 1 000,00 PLN 0,01%

Pozostali akcjonariusze 2 000,00 PLN 0,02%

 AKCJONARIUSZE
 THE SHAREHOLDERS

* Zmiana firmy akcjonariusza SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. wpisana do KRS w dniu 7.01.2009 r.

** Postanowieniem z dnia 2.10.2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu prze-
kształcenia spółki Hamilton Sp. z o.o. w spółkę komandytową pod firmą MCA Spółka z o.o. Spółka komandytowa.



 Skład członków Rady Nadzorczej
 WARR w 2009 r.:
 

1. Pan Zbigniew Sebastian, Przewodniczący

2. Pani Małgorzata Jawor, Wiceprzewodnicząca

3. Pani Maria Mularczyk, Sekretarz

4. Pan Krzysztof Nieć *

5. Pan Zbigniew Skorupa

6. Pani Joanna Tomkowiak **

7. Pan Krzysztof Wierzęć 

* Pan Krzysztof Nieć został odwołany ze składu Rady Nadzorczej 
WARR przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2009 r. 
 i ponownie powołany do składu Rady 04.09.2009 r. 

** Pani Joanna Tomkowiak została odwołana ze składu Rady Nadzor-
czej WARR przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 
25.06.2009 r. i ponownie powołana do składu Rady 04.09.2009 r.  
W dniu 31.10.2009 r. Pani Joanna Tomkowiak złożyła rezygnację  
z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

 Zarząd

Prezesem Zarządu od 13.07.1998 r. jest prof. Janusz 
Zaleski. Wiceprezesem Zarządu od 01.11.2004 r. jest 
Krzysztof Fita.

JANUSZ ZALESKI – prof. dr hab. inż., nauczyciel 
akademicki na Politechnice Wrocławskiej, ekspert 
w dziedzinie polityki regionalnej i gospodarki wod-
nej. Autor ponad 100 prac naukowych i licznych eks-
pertyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki 
wodnej, zastosowań matematyki, finansów publicz-
nych i polityki regionalnej. W latach 1992–1998 wo-
jewoda wrocławski, 1993–1997 Przewodniczący 
Konwentu Wojewodów, 1998–2001 autor i koordyna-
tor programu rządowego „Program dla Odry 2006”. 
Od roku 1998 prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. W latach 2000–2001 Przewodniczący 
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Za-
nieczyszczeniami. W latach 2000–2004 członek 
Rady Polityki Regionalnej Państwa. W 2001–2006 
członek Prezydium Komitetu Sterującego „Programu 
dla Odry 2006”. W latach 2003–2006 Przewodniczą-
cy Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

KRZYSZTOF FITA – absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 
1990–2002 pracownik Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu kolejno jako: Kierownik Urzędu Rejo-
nowego w Oleśnicy, Zastępca Dyrektora Gabinetu 
Wojewody Wrocławskiego, Dyrektor Gabinetu Woje-
wody Dolnośląskiego i jednocześnie Zastępca Dyrek-
tora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. W latach 2002–2004 sekretarz Gminy Wołów. 
Od 01.11.2004 r. Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego.

Rada Nadzorcza i Zarząd | The Supervisory Board and The Management Board
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 The members of The WARR
 Supervisory Board in 2009:
 

1. Mr. Zbigniew Sebastian, Chairman

2. Ms. Małgorzata Jawor, Vice–Chairman

3. Ms. Maria Mularczyk, Secretary

4. Mr. Krzysztof Nieć *

5. Mr. Zbigniew Skorupa

6. Ms. Joanna Tomkowiak **

7. Mr. Krzysztof Wierzęć

* Mr. Krzysztof Nieć was dismissed from the Supervisory Board of 
the Wrocław Regional Development Agency (WARR) by the General 
Shareholders’ Meeting on 25 June 2009 and reappointed to the Board 
on 4 September 2009.

**Ms. Joanna Tomkowiak was dismissed from the WARR’s Su-
pervisory Board by the General Shareholders’ Meeting on 25 
June 2009 and reappointed to the Board on 4 September 2009. 
On 31 October 2009, Ms. Joanna Tomkowiak submitted her 
resignation from the Company’s Supervisory Board. 

 The Management Board 

Mr. Janusz Zaleski has been the President of the Ma-
nagement Board since 13 July 1998. Mr. Krzysztof 
Fita has been the Vice–President of the Manage-
ment Board since 1 November 2004.

JANUSZ ZALESKI – Prof. PhD. Eng, academic tutor 
at Wroclaw Technical University, expert in regional 
policy and water management. He is the author of 
more than 100 papers publications and numerous 
professional evaluations in the domain of environ-
mental engineering, water management, applied 
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 programme – “Programme for the 
Odra 2006”. From 1998, President of Wrocław Re-
gional Development Agency. In 2000–2001 Chair-
man of the International Commission of Odra River 
Protection Against Pollution. In years 2000–2004 
a member of the Regional Policy Council. From 2001 
a member of Presidium of the Steering Commit-
tee of The Programme for the Odra 2006. In years 
2003–2006 Chairman of the National Health Found 
Council.

KRZYSZTOF FITA – graduate in Law and Admi-
nistration Faculty, University of Wrocław. In years 
1990–2002 civil servant in Wrocław Voivodship 
Office, successively as Head of District Office in 
Oleśnica, Deputy Director of Wrocław Voivode Cabi-
net, Director of Lower Silesia Voivode Cabinet and, 
at the same time, Deputy General Director of Lower 
Silesia Voivodship Office. From 2002 to 2004 Sec-
retary of Wołów Municipality. Vice President of the 
Wrocław Regional Development Agency since 1 No-
vember 2004.



Projekty realizowane przez WARR w 2009 r. 
Projects implemented by WARR in 2009
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PROGRAM OPERACYJNY
INNOWACYJNA GOSPODARKA

W 2009 r. przeprowadzone zostały kolejne nabory 
wniosków w ramach nowego okresu programowania 
2007–2013. Przeprowadzono je w ramach Działań:

1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe 
oraz wdrożenie wyników tych prac”

4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym”

6.1  „Paszport do eksportu”

8.1  „Wspieranie działalności gospodarczej  
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B” Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka

Działania 1.4–4.1 obejmują dofinansowanie w dwóch 
etapach:

etap I (Działanie 1.4) Projekty badawcze i rozwojo-
we, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzię-
cia techniczne, technologiczne lub organizacyjne 
(badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowa-
dzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we 
współpracy z jednostkami naukowymi) do momentu 
stworzenia prototypu;

etap II (Działanie 4.1) Przygotowanie do wdrożenia 
i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ra-
mach Działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej 
(przedsięwzięcie dofinansowywane przez ministra 
właściwego do spraw nauki, którego realizacja zosta-
ła powierzona Narodowemu Centrum Badań i Roz-
woju. Ma ono na celu udzielanie wsparcia przedsię-
biorcom i jednostkom naukowym na prowadzenie 
prac badawczych w przedsiębiorstwach i przygoto-

THE INNOVATIVE ECONOMY 
OPERATIONAL PROGRAMME

In 2009 the next intakes of applications were carried 
out under the new programming period 2007–2013. 
The intakes of applications were conducted under 
the following Measures of the Innovative Economy 
Operational Programme:

1.4–4.1 “Support for R&D and implementation of 
R&D results”

4.4  “New investments of highly innovative po-
tential”,

6.1  “Passport to export”,

8.1  “Support for economic activity in the area 
of electronic economy”,

8.2  “Support for implementing electronic B2B 
solutions”.

Measures 1.4–4.1 provide funding at two stages:

Stage I (Measure 1.4):  
R&D projects, support for projects covering tech-
nical, technological or organisational projects (in-
dustrial research and development) carried out by 
entrepreneurs (independently or in cooperation with 
scientific institutions) until a prototype is developed;

Stage II (Measure 4.1): 
Preparation for implementation and the implemen-
tation of R&D results financed under Measure 1.4 or 
under the Technological Initiative (a project co-fun-
ded by the Minister of Science, the implementation 
of which has been entrusted to the National Centre 
for Research and Development. It is designed to pro-
vide support to entrepreneurs and scientific institu-
tions in carrying out research work in enterprises 
and to prepare R&D outcomes for implementation), 
through investments (purchase of fixed assets and/
or intangible assets) necessary for the implementa-
tion of the outcomes of R&D work carried out under 
Stage I.

 REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
 THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION

Przykład wykorzystania środków pomocowych
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Example of use of grants from the Innovative 
Economy Operational Programme



Projekty realizowane przez WARR w 2009 r.

wanie do wdrożenia wyników prac B+R), poprzez in-
westycje (zakup środków trwałych lub/i wartości 
niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia 
wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Budżet Działań 1.4–4.1 w skali całego kraju wynosi 
odpowiednio: dla Działania 1.4 – 390 352 176 EUR, 
dla Działania 4.1 – 390 000 000 EUR.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r. 
po raz pierwszy uczestniczyła w kontraktowaniu tego 
programu. W ramach pierwszego naboru, w którym 
WARR czynnie brał udział, złożono 34 wnioski na 
łączną kwotę dofinansowania 242 445 309,20 PLN. 
Wyniki konkursu nie są jeszcze znane.

Działanie 4.4 ukierunkowane jest na wsparcie przed-
siębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonują-
cych nowych inwestycji. Dofinansowaniem mogą być 
objęte projekty inwestycyjne w zakresie zakupu lub 
wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w pro-
dukcji i usługach (stosowanych nie dłużej niż 3 lata 
na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrze-
nienia na świecie w danej branży nieprzekraczający 
15%). Wartość wydatków kwalifikujących się do ob-
jęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej 
niż 8 000 000 PLN i nie więcej niż 160 000 000 PLN. 
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsię-
biorcy na jeden projekt to: 

 
na część inwestycyjną – 40 000 000 PLN, 

na część doradczą – 1 000 000 PLN, 

na część szkoleniową – 1 000 000 PLN.

Budżet dla Działania 4.4 w skali całego kraju wynosi 
1 420 000 000 EUR i nie jest dzielony na posz-
czególne województwa.

W ramach dwóch naborów w 2009 r. do WARR zło-
żono 37 wniosków na łączną kwotę 592 295 946,24 
PLN. Dofinansowanie zostało przyznane w 9 przy-
padkach na łączną kwotę 228 412 870 PLN.

Działanie 6.1 ma na celu wspieranie przedsiębiorców 
w rozpoczęciu lub zwiększeniu udziału eksportu pro-
duktów i usług świadczonych przez firmy. Działanie 
skierowane jest do przedsiębiorców, u których udział 
eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%. 
Działanie jest dwuetapowe. W ramach etapu I moż-
na uzyskać wsparcie na sporządzenie przez niezależ-
ną jednostkę Planu Rozwoju Eksportu. Natomiast 
w ramach etapu II wsparciu podlega wdrożenie za-
twierdzonego Planu Rozwoju Eksportu. Dofinanso-
wanie może być wykorzystane na:

 udział w zagranicznych imprezach targowo-wysta-
wienniczych w charakterze wystawcy; 

 udział w zorganizowanych misjach gospodarczych 
za granicą; 

 wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelo-
wym; 

  uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniają-
cych do wprowadzenia produktów/usług przed-
siębiorcy na wybrany rynek zagraniczny; 

The national budget for Measure 1.4–4.1 is, respec-
tively: Measure 1.4 – € 390,352,176, Measure 4.1
– € 390,000,000.

In 2009 the Wrocław Regional Development Agency 
participated for the first time in the contracting out 
of projects under this programme. During the first 
intake, in which the WARR actively participated, 34 
applications were submitted for a total amount of 
PLN 242,445,309.20 in grant funding.

The results of the selection process are not known 
yet.

Measure 4.4 is oriented to support manufacturing 
and service enterprises making new investments. 
Funding may be provided to investment projects 
involving the purchase or implementation of new 
technological solutions in manufacturing and serv-
ices (applied for no longer than 3 years in the world 
or whose level of dissemination throughout the 
world in a given industry does not exceed 15%). The 
value of expenditure eligible for project funding is 
not less than PLN 8,000,000 and not more than PLN 
160,000,000. The maximum amount of support for 
one entrepreneur per one project is as follows: 

 
The investment part of the project – PLN 40,000,000

Advisory services – PLN 1,000,000 

The training part – PLN 1,000,000

The national budget for Measure 4.4 budget is 
€ 1,420,000,000 and it is not divided into particular 
voivodeships (regions).

Under the two intakes in 2009, 37 applications were 
submitted to the WARR for a total amount of PLN 
592,295,946.24. Funding was granted in 9 cases for 
a total amount of PLN 228,412,870.

Measure 6.1 is designed to support entrepreneurs in 
starting export activities or increasing their share in 
exports of products and services provided by their 
firms. This measure is targeted at the enterprises 
in which the share of exports in total sales does 
not exceed 30%. This measure is implemented in a 
two-stage process. Under Stage I, support can be 
obtained for the preparation of the so-called Export 
Development Plan by an independent entity, where-
as under Stage II support is given for the implemen-
tation of the approved Export Development Plan. 
Funding can be used for the following:

 participation in foreign trade fairs and exhibitions 
as an exhibitor; 

 participation in organised business missions 
abroad; 

 search for and selection of business partners on 
the target market; 

 to obtain necessary documents allowing an en-
terprise to market its products/services on a se-
lected foreign market;

 consultancy with respect to the financing strategy 
for export projects and export activities; 
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 doradztwo w zakresie strategii finansowania przed-
sięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; 

 doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wi-
zerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagra-
nicznym. 

Budżet Działania dla całego kraju wynosi 121 840 000 
EUR.

We Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ra-
mach trzech naborów w 2009 r. złożono w sumie 103 
wnioski na łączną kwotę 1 177 860 PLN. Dofinanso-
wanie zostało przyznane w 74 przypadkach na łączną 
kwotę 706 960 PLN.

Działania 8.1 i 8.2 za główny cel stawiają sobie wspie-
ranie gospodarki elektronicznej. W ramach Działania 
8.1 wsparcie kierowane jest do mikro- i małych 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą nie dłużej niż 1 rok, których projekty polega-
ją na świadczeniu e-usług, w tym również projekty 
obejmujące wytworzenie produktów cyfrowych ko-
niecznych do świadczenia e-usług. Dofinansowaniem 
w ramach Działania 8.2 objęte są projekty wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B mające na celu re-
alizację projektów o charakterze technicznym, infor-
matycznym i organizacyjnym między co najmniej 
trzema przedsiębiorstwami. Wsparcie może być 
udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie 
lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elek-
troniczne, w szczególności przez dostosowanie wła-
snych systemów informatycznych do systemów in-
formatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperu-
je, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany in-
formacji między systemami informatycznymi współ-
pracujących przedsiębiorców. 

Budżet dla Działania 8.1 dla całego kraju wynosi 
385 635 294 EUR, natomiast dla Działania 8.2, 
również w skali kraju, wynosi 460 817 882 EUR. 

W ramach trzech naborów do Działania 8.1 POIG zło-
żono w WARR 394 wnioski na łączną kwotę dofinan-
sowania 246 608 472,05 PLN. Dofinansowanie zosta-
ło przyznane w 86 przypadkach na łączną kwotę  
51 440 396,70 PLN. Natomiast w ramach Działania 
8.2 do WARR wpłynęły 102 wnioski na łączną kwotę 
dofinansowania 49 942 178,66 PLN. Dofinansowa-
nie zostało przyznane w 28 przypadkach na łączną 
kwotę 11 730 260,42 PLN.

W ramach wszystkich Programów obsługiwanych 
przez RIF w 2009 r. prowadzane były działania zwią-
zane z wdrażaniem Projektów w ramach zawartych 
umów o dofinansowanie. Zadania te koncentrowały 
się przede wszystkim na weryfikacji wniosków o płat-
ność i na rekomendowaniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości kwot do wypłaty wynikających 
z dokumentacji rozliczeniowej oraz rozpatrywaniu 
wniosków o wprowadzanie zmian do umów dotacji 
i przeprowadzaniu kontroli realizacji Projektów.

Na podstawie rekomendacji RIF Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości wypłaciła w 2009 r. przed-
siębiorcom następujące kwoty:

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Dzia-
łanie 4.4: zatwierdzone zostały wnioski o płatność 
na łączną wnioskowaną kwotę 35 096 927,84 PLN, 

 consultancy for the preparation of a concept for 
enterprise image on a selected foreign market.

The national budget for this Measure is € 121,840,000.
 
During the three intakes in 2009, 103 applications 
were submitted to the Wrocław Regional Develop-
ment Agency for a total amount of PLN 1,177,860. 
Funding was granted in 74 cases for a total amount 
of PLN 706,960. 

The main goals of Measures 8.1 and 8.2 are to sup-
port electronic commerce. Under Measure 8.1, sup-
port is targeted at micro- and small entrepreneurs 
conducting business activities for no longer than 
one year, whose projects consist in the provision of 
e-services, including projects involving the devel-
opment of digital products necessary to provide e-
services. Under Measure 8.2, financial support cov-
ers B2B electronic business implementation projects 
which are aimed at implementing projects of techni-
cal, IT and organisational nature between at least 
three enterprises. Support can be provided to an 
entrepreneur who plans to start or develop coopera-
tion based on an electronic solution, in particular by 
adapting his/her own IT systems to the IT systems 
of the entrepreneurs with whom he/she cooperates 
in order to create a possibility of automating infor-
mation exchange between the IT systems of the co-
operating entrepreneurs. 

The national budget for Measure 8.1 is € 385,635,294, 
while the budget for Measure 8.2, also for the whole 
country, is € 460,817,882. 

During the three intakes of applications for Measure 
8.1 IE OP, 394 applications were submitted to the 
WARR for a total amount of PLN 246,608,472.05 in 
grant funding. Funding was granted in 86 cases for a 
total amount of PLN 51,440,396.70. Under Measure 
8.2, the WARR received 102 applications for a total 
amount of PLN 49,942,178.66 in grant funding. Fun-
ding was granted in 28 cases for a total amount of 
PLN 11,730,260.42.

Under all the Programmes supported by the Re-
gional Financing Institution (RIF), in 2009 the WARR 
carried out the activities related to the implementa-
tion of the projects under the funding agreements 
entered into. These tasks were primarily focused on 
the verification of the applications for payment and 
the preparation of recommendations, subsequently 
submitted to the Polish Agency for Enterprise De-
velopment, with respect to amounts eligible for 
payment resulting from the statements of expendi-
ture; this work also involved the consideration of the 
applications for amendments in the grant funding 
agreements and audits of the implementation of the 
projects.

Based on the RIF’s recommendations, in 2009 the 
Polish Agency for Enterprise Development (PARP) 
paid out to the entrepreneurs the following amounts:

 The Innovative Economy Operational Programme, 
Measure 4.4: applications for payment were ap-
proved for a total requested amount of PLN 
35,096,927.84, whereas the PARP made payments 
to the Beneficiaries amounting to PLN 13,082,000.

9
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natomiast PARP zrealizowała płatności na rzecz 
Beneficjentów w wysokości 13 082 000 PLN.

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 6.1: zatwierdzone zostały wnioski o płat-
ność na łączną wnioskowaną kwotę 29 200 PLN, 
natomiast PARP zrealizowała płatności na rzecz 
Beneficjentów w wysokości 10 000 PLN.

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.1: zatwierdzone zostały wnioski o płat-
ność na łączną wnioskowaną kwotę 5 189 306,72  
PLN, natomiast PARP zrealizowała płatności na 
rzecz Beneficjentów w wysokości 2 620 370,48 PLN.

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.2: zatwierdzone zostały wnioski o płat-
ność na łączną wnioskowaną kwotę 2 476 011,28  
PLN, natomiast PARP zrealizowała płatności na 
rzecz Beneficjentów w wysokości 1 797 721,97 PLN.

 
 
 

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY 
WZROST KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW

 
W 2009 r. RIF zajmował się obsługą programów za-
mkniętych z okresu programowania 2004–2006 
– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw Działania 2.1 i 2.3 oraz 
Poddziałanie 2.2.1, a także programów Phare. Zada-
nia RIF koncentrowały się głównie na współpracy 
z PARP w zakresie kontroli trwałości projektów, ob-
słudze wniosków o wprowadzenie zmian do umów, 
udostępnianiu informacji i dokumentacji dotyczącej 
zamkniętych programów na żądanie instytucji 
uprawnionych do nadzorowania i kontroli ww. pro-
jektów. WARR prowadził dodatkowo działania zwią-
zane z windykacją nienależnie pobranych środków 
dotacji Phare, a także raportował i nadzorował usu-
wanie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie 
obowiązywania umów dotacji po wypłacie dofinan-
sowania.

 The Innovative Economy Operational Programme, 
Measure 6.1: applications for payment were ap-
proved for a total requested amount of PLN 
29,200, whereas the PARP made payments to the 
Beneficiaries amounting to PLN 10,000.

 The Innovative Economy Operational Program-
me, Measure 8.1: applications for payment were 
approved for a total requested amount of PLN 
5,189,306.72, whereas the PARP made pay-
ments to the Beneficiaries amounting to PLN 
2,620,370.48.

 The Innovative Economy Operational Programme, 
Measure 8.2: applications for payment were ap-
proved for a total requested amount of PLN 
2,476,011.28, whereas the PARP made payments to 
the Beneficiaries amounting to PLN 1,797,721.97.

 

THE SECTORAL OPERATIONAL
PROGRAMME “IMPROVEMENT OF
THE COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISES”
 

In 2009 the RIF was involved in the support of the 
closed programmes from the 2004–2006 program-
ming period – The Sectoral Operational Programme 
“Improvement of the Competitiveness of Enter-
prises”, Measures 2.1 and 2.3, Sub-Measure 2.2.1, as 
well as the Phare programmes. The RIF’s tasks were 
mainly focused on the cooperation with the PARP in 
order to control project maintenance, handling of 
the applications for amendments in the agreements, 
making available information and documentation 
concerning the closed programmes at the request of 
the institutions authorised to supervise and inspect 
the a.m. projects. Additionally, the WARR conducted 
activities related to the collection of unduly received 
Phare grant funding; it also reported and oversaw 
the elimination of any irregularities found during the 
term of the grant agreements, after the disburse-
ment of grant funding.

Przykład wykorzystania środków pomocowych
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Example of use of grants from the Innovative
Economy Operational Programme
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ZINTEGROWANY PROGRAM OPERA-
CYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO,
DZIAŁANIE 3.4

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest jednym 
z działań realizowanych w ramach priorytetu III Roz-
wój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego, którego celem jest akty-
wizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożo-
nych marginalizacją oraz włączenie ich w procesy 
rozwojowe kraju i Europy. Celem Działania jest 
zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 
poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego 
doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej 
w początkowym okresie funkcjonowania przedsię-
biorstw. 

W związku z zakończeniem w 2008 r. rozliczania 
wniosków o płatność w ramach Działania 3.4 zadania 
WARR w 2009 r. koncentrowały się przede wszyst-
kim na przeprowadzaniu kontroli trwałości projek-
tów, a także monitorowaniu realizacji wskaźników 
rezultatu przez Beneficjentów, w tym przede wszyst-
kim wskaźnika zatrudnienia. Dodatkowo działania 
WARR skupiły się na sporządzaniu aneksów do umów 
o dofinansowanie, raportowaniu nieprawidłowości, 
windykacji środków lub rozliczaniu zwracanych środ-
ków oraz obsłudze spraw sądowych związanych ze 
zwrotem dotacji. Głównym powodem rozwiązywania 
umów o dofinansowanie była realizacja projektu nie-
zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie lub 
wystąpienie znaczącej modyfikacji projektu. 

Rok 2009 był również rokiem podsumowującym 
okres wdrażania Działania 3.4 w postaci sprawozda-
nia końcowego z realizacji Działania. Na dzień 
31.12.2009 r. stan wdrażania Działania 3.4 kształto-
wał się następująco:

 Liczba umów wynosiła 180 na kwotę dofinanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 13 714 884,55 PLN, a z budżetu państwa 
6 104 326,28 PLN.

 Wartość wypłaconego dofinansowania wynosiła 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– 13 967 336,10 PLN, natomiast z budżetu pań-
stwa – 6 212 519,81 PLN.

 Najwięcej środków wypłacono w 2007 r. – 
6 416 799,08 PLN, z tego na projekty doradcze: 
10 150 PLN i inwestycyjne: 6 406 649,08 PLN,  
natomiast najmniej wypłat było w 2005 r. – 
234 500 PLN. 

 Największa płatność w ramach projektu wynosiła 
178 771,05 PLN z EFRR, najmniejsza natomiast  
2781,45 PLN.

THE INTEGRATED REGIONAL 
OPERATIONAL PROGRAMME,
MEASURE 3.4 

Measure 3.4 “Micro-enterprises” is one of the meas-
ures implemented under Priority III, Local Develop-
ment, of the Integrated Regional Operational Pro-
gramme (IR OP) whose aim is to stimulate social 
and business activity of marginalisation-threatened 
areas and to include them in the development proc-
esses of the country and Europe. The aim of this 
Measure is to increase the competitiveness of mi-
cro-enterprises by facilitating their access to spe-
cialist consultancy services and by increasing their 
investment capabilities in the initial period of opera-
tion of such enterprises. 

In connection with the fact that in 2008 the WARR 
completed the approval of the payment applications 
under Measure 3.4, its tasks in 2009 were mainly 
concentrated on the control of project maintenance 
and monitoring of the implementation of the out-
come indicators by the beneficiaries, primarily the 
employment rate. Moreover, the WARR’s activities 
were focused on the preparation of amendments to 
the grant funding agreements, reporting of irregu-
larities, collection of unduly received funds or re-
view of documentation for returned funds as well as 
handling of court cases related to the return of the 
grants. The main reason for the termination of the 
grant funding agreements was the implementation 
of a given project inconsistently with the provisions 
of the application for grant funding or the occur-
rence of a material modification in a given project.

The year 2009 was also a year in which the Measure 
3.4 implementation period was summed up in the 
form of a final report on the implementation of this 
Measure. As at 31 December 2009, the implementa-
tion status for Measure 3.4 was as follows:

 The number of agreements was 180 for grant 
funding from the European Regional Develop-
ment Fund (ERDF) totalling PLN 13,714,884.55, 
while the amount from the State Budget was PLN 
6,104,326.28;

 The value of funding disbursed was as follows: 
ERDF – PLN 13,967,336.10, State Budget – PLN 
6,212,519.81;

 The largest amount of funds was disbursed in 2007 
– PLN 6,416,799.08, including advisory services 
projects: PLN 10,150, and investment projects: 
PLN 6,406,649.08, whereas the smallest amount 
was disbursed in 2005 – PLN 234,500;

 The largest payment under a project was as 
follows: PLN 178,771.05 from ERDF, while 
the lowest one: PLN 2,781.45. 
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Podsumowując okres wdrażania 2004–2009, należy 
stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach Dzia- 
łania wpływały w stopniu zadowalającym na osiąga-
nie celów Działania 3.4. Realizowane projekty zwięk-
szały konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw po-
przez dostęp do specjalistycznego doradztwa oraz 
zwiększały zdolności inwestycyjne nowo powstałych 
przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw bez do-
tacji nie byłaby w stanie w początkowym okresie 
funkcjonowania wprowadzić nowe technologie lub 
zakupić nowoczesny sprzęt, urządzenia, wyposaże-
nie czy też wprowadzić nowe usługi. Wsparcie z Unii 
Europejskiej i budżetu państwa pozwalało również 
przedsiębiorcom na zwiększenie zatrudnienia. 

 PUNKT KONSULTACYJNY
 DLA MSP

W 2009 r. w ramach umowy z Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości, zawartej 7 października 
2008 r., Regionalny Punkt Konsultacyjny świadczył 
bezpłatne usługi informacyjne dla mikro-, małych, 
średnich i dużych przedsiębiorców oraz dla osób pla-
nujących podjęcie działalności gospodarczej. 

Punkt Konsultacyjny czynny był od poniedziałku do 
piątku, stale obecna doświadczona kadra konsul-
tantów zapewniała klientom dostępność bezpłat-
nych usług informacyjnych bezpośrednio w biurze 
PK, drogą elektroniczną i podczas dyżurów telefo-
nicznych.

W 2009 r. konsultanci PK wyświadczyli 840 usług 
informacyjnych dla blisko 740 klientów. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się usługi informacyjne 
na temat możliwości finansowania projektów w ra-
mach dostępnych programów operacyjnych na lata 
2007–2013. Wielu klientów PK prosiło konsultantów 
o pomoc przy aplikowaniu do poszczególnych Dzia-
łań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka, przede wszystkim tych realizowanych przez 
WARR, który pełni w województwie dolnośląskim 
rolę Regionalnej Instytucji Finansującej.

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 
6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który 
skierowany był do osób zamierzających rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, z usług informacyjnych 
Punktu Konsultacyjnego skorzystało dużo osób bez-
robotnych i nieaktywnych zawodowo, zainteresowa-
nych projektem.

W roku 2009 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz ośrodki Krajowego Systemu Usług zaan-
gażowane były w działania rządu mające na celu po-
moc przedsiębiorcom w funkcjonowaniu w warunkach 
spowolnienia gospodarczego. W celu dostosowania 
świadczonych usług informacyjnych do aktualnych 
potrzeb przedsiębiorców, wynikających ze zmienio-
nej sytuacji gospodarczej, PARP umożliwiła konsul-
tantom udział w specjalistycznych szkoleniach zwią-
zanych z zakresem usług PK. Zamierzeniem organi-

To sum up the 2004–2009 implementation period, 
it should be said that the projects implemented un-
der this Measure satisfactorily contributed to the 
achievement of the objectives under Measure 3.4. 
The implemented projects enhanced the competi-
tiveness of micro-enterprises through their access 
to specialist consultancy services and increased the 
investment capabilities of the newly-formed enter-
prises. Without the grants, most of these enterpris-
es would not have been able to implement new tech-
nologies or to purchase modern equipment, plant, 
fit-out, or to introduce new services during the initial 
period of their operation. The financial support from 
the European Union and State Budget also allowed 
the entrepreneurs to increase employment.

 THE CONSULTATION 
 CENTRE FOR SMEs

Under the framework agreement entered into with 
the Polish Agency for Enterprise Development on 
7 October 2008, in 2009 the Regional Consultation 
Centre provided free information services to micro-, 
small, medium and large enterprises as well as to 
individuals intending to start business activities. 

The Consultation Centre was open from Monday 
to Friday; the experienced consultancy personnel, 
present at the office on a permanent basis, provided 
to customers free information services directly at 
the Centre’s office, by electronic mail and during on-
call duties.

In 2009 the Consultation Centre’s consultants pro-
vided 840 information services to nearly 740 cus-
tomers. Information services relating to the possi-
bility of obtaining project funding under the available 
operational programmes for the period 2007–2013 
were of greatest interest. Many customers of the 
Consultation Centre requested the consultants for 
assistance in submitting their applications for par-
ticular Measures under the Innovative Economy Op-
erational Programme, primarily those implemented 
by the WARR which performs the role of the Regional 
Financing Institution in the Lower Silesia region.

In connection with the implementation of a project 
under Measure 6.2 of the Human Capital Opera-
tional Programme, which was targeted at individuals 
intending to start business activities, many unem-
ployed and economically inactive persons, inter-
ested in this project, used the Consultation Centre’s 
information services.

In 2009 the Polish Agency for Enterprise Develop-
ment (PARP) and the centres of the National Serv-
ices System were involved in the government’s 
activities designed to help entrepreneurs function 
under the conditions of the economic slow-down. 
In order to adjust the provided information services 
to the entrepreneurs’ current needs, resulting from 
the changed economic situation, the PARP enabled 
the consultants to participate in specialist training 
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zowanych szkoleń było dążenie do podniesienia po-
ziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w za-
kresie prowadzenia działalności w zmienionych wa-
runkach, a tym samym do ograniczenia negatywnego 
wpływu tych warunków na kondycję polskich przed-
siębiorstw poprzez udzielanie przez konsultantów  
informacji adekwatnych do aktualnej sytuacji gospo-
darczej. Konsultanci PK licznie uczestniczyli w orga-
nizowanych przez PARP szkoleniach, a zdobytą wiedzę 
przekazywali przedsiębiorcom korzystającym z usług 
informacyjnych.

Zakres usług informacyjnych świadczonych przez PK 
obejmował także informacje na temat:

 podejmowania i wykonywania działalności gospo-
darczej, jak również zagadnień dotyczących rezy-
gnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

 możliwości uzyskania wsparcia na realizację pro-
jektów w latach 2007–2013 ze środków publicz-
nych, 

 możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycz-
nych (możliwości skorzystania z usług doradczych 
o charakterze proinnowacyjnym, usług dorad-
czych proeksportowych, możliwości skorzystania 
z dofinansowywanych szkoleń),

 instytucji posiadających bazy danych zawierające 
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiary-
godność partnerów gospodarczych oraz dane tele-
adresowe instytucji otoczenia biznesu wraz z ich 
charakterystyką i zakresem kompetencji.

W roku 2009 pracownicy PK aktywnie uczestniczyli 
w licznych konferencjach i spotkaniach organizowa-
nych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, Uniwersytet Wrocławski. Spotkania te 
poświęcone były ofercie dostępnych programów po-
mocowych dla przedsiębiorców i osób planujących 
podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach realizacji zadań PK w czerwcu 2009 r. Re-
gionalny Punkt Konsultacyjny w imieniu Dolnoślą-
skiej Sieci Punktów Konsultacyjnych we współpracy 
z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocław-
skiej zorganizował konferencję regionalną poświęco-
ną przedstawieniu oferty usług PK w województwie 
dolnośląskim oraz przekazaniu informacji nt. dostęp-
nych w regionie form wsparcia ze środków unijnych. 
W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. W roli 
prelegentów wystąpili przedstawiciele Dolnośląskiej 
Instytucji Pośredniczącej, Wrocławskiego Centrum 
Transferu Technologii, Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego. Aby informacje o świadczonych przez Punkty 
Konsultacyjne usługach dotarły do jak największej 
liczby potencjalnych odbiorców, w radiu ESKA wy-
emitowane zostały 23 spoty reklamowe, w których 
słuchacze zostali poinformowani o możliwości korzy-
stania z bezpłatnych usług informacyjnych w PK na 
terenie całego województwa oraz zaproszeni zostali 
do udziału w konferencji.

related to the scope of services provided by the Con-
sultation Centre. The aim of the organised training 
was how to seek to raise the level of knowledge and 
skills of entrepreneurs in conducting business activi-
ties in the changed conditions, thereby to reduce the 
negative impact of these conditions on the condition 
of Polish enterprises, by providing to the consultants 
information adequate to the current economic situ-
ation. The Consultation Centre’s consultants partici-
pated in the training programmes organised by the 
PARP in a large number, and then they passed the 
acquired knowledge to the entrepreneurs using the 
Centre’s information services.

The scope of the information services provided by 
the Consultation Centre also included information 
on the following:

 how to start and conduct business activity, as well 
as the issues related to the winding-up of busi-
ness, 

 possibilities of obtaining support for project im-
plementation from public funds in the period 
2007–2013,

 possibilities of obtaining specialist services and 
rules for obtaining such services (possibilities 
of using innovation-oriented advisory services, 
export-oriented advisory services, possibilities of 
using co-financed training),

 institutions which have databases containing in-
formation on debtors and which confirm the credi-
bility of business partners as well as contact data 
of the business support institutions, together with 
their characteristics and competencies.

In 2009 the Consultation Centre’s consultants ac-
tively participated in numerous conferences and 
meetings organised by, among others, Polish Agency 
for Enterprise Development, Marshall’s Office of the 
Lower Silesian Voivodeship, University of Wrocław. 
These meetings were devoted to the offer of the aid 
programmes available to entrepreneurs and persons 
planning to start business activities.

As part of the implementation of the Centre’s tasks, 
in June 2009 the Regional Consultation Centre, on 
behalf of the Lower Silesian Network of Consultation 
Centres and in cooperation with the Mechanical Fac-
ulty of the Wrocław University of Technology, organ-
ised a regional conference devoted to the presenta-
tion of the offer relating to the Consultation Centre’s 
services in Lower Silesia and to the provision of 
information on the forms of support from EU funds 
available in the region. More than 100 persons took 
part in this conference. The conference speakers 
included the representatives of the Lower Silesian 
Intermediary Body, Wrocław Centre for Technol-
ogy Transfer, Wałbrzych Region Fund and Wrocław 
Regional Development Agency. In order to reach 
the largest possible number of potential service 
recipients, 23 advertising spots were broadcast on 
the ESKA radio in which the listeners were informed 
about the possibility of using free information serv-
ices at the Consultation Centres across the whole 
region and invited to participate in the conference.

Projects implemented by WARR in 2009



WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ
CENTRALNĄ

Zespół ekspertów Wrocławskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego we współpracy z dr. J. Bradley’em – Eco-
nomic Modelling and Development Strategies (EMDS) 
w Dublinie opracował na zlecenie Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego raport „Wpływ realizacji w Polsce 
polityki spójności Unii Europejskiej w okresie 2004–
2020 na kształtowanie się głównych wskaźników do-
kumentów strategicznych: Narodowego Planu Roz-
woju (NPR) na lata 2004–2006 i Narodowej Strategii 
Spójności (NSS) na lata 2007–2013 oraz innych wy-
branych wskaźników makroekonomicznych na pozio-
mie krajowym za pomocą modelu HERMIN”. W ra-
porcie zamieszczono wyniki oceny wpływu wdrażanych 
funduszy UE na szereg parametrów makroekono-
micznych polskiej gospodarki, m.in. na PKB, wydaj-
ność, poziom zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc 
pracy, stopę bezrobocia i in. 

Tego typu badania są cyklicznie realizowane na zle-
cenie administracji rządowej przez zespół badawczy 
WARR od 2002 r. w ścisłej współpracyz dr. J. Bra-
dley’em – autorem metodologii HERMIN i wielolet-
nim pracownikiem naukowym Instytutu Badań Spo-
łeczno-Ekonomicznych (ESRI) w Dublinie. Wyniki 
prac zespołu WARR są następnie przekazywane Ko-
misji Europejskiej wraz z wynikami innych ośrodków 
badawczych (m.in. Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową).
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COOPERATION WITH CENTRAL
ADMINISTRATION

A team of experts of the Wrocław Regional Deve-
lopment Agency, in collaboration with Dr J. Bradley 
of the Economic Modelling and Development Stra-
tegies (EMDS) in Dublin, prepared a report entitled 
“The impact of the implementation of the Euro-
pean Union’s cohesion policy in Poland in the period 
2004–2020 on the main indicators of the strategic 
documents: the National Development Plan (NDP) 
for 2004–2006 and the National Cohesion Strategy 
(NCS) for 2007–2013, as well as on other selected 
macroeconomic indicators at the national level us-
ing the HERMIN model”, commissioned by the Minis-
try of Regional Development. The report contained 
the results of the assessment of the impacts of the 
EU funds implemented in Poland on a number of 
macroeconomic parameters of the Polish economy, 
among others, GDP, productivity, employment level 
and new job creation, unemployment rate and other.

This type of research, commissioned by government 
administration, has been carried out by the WARR’s 
research team on a cyclical basis since 2002, in close 
cooperation with Dr J. Bradley – the author of the 
HERMIN methodology and a researcher of many 
years’ standing at the Dublin-based Economic and 
Social Research Institute (ESRI). The results of the 
WARR team’s work are subsequently provided to the 
European Commission, together with the research 
outcomes of other research centres (among others, 
the Gdańsk Institute for Market Economics).

 MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE
 DLA POLSKIEJ GOSPODARKI 
 MACROECONOMIC MODELLING
 AND FORECASTING FOR THE POLISH ECONOMY 

Poziom PKB w PPS per capita 
w relacji do średniej UE
(UE27=100)

GDP in PPS per capita relative
to the EU average 
(EU27=100)
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WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI 

W 2009 r. kontynuowana była współpraca z władza-
mi samorządowymi wybranych województw w za-
kresie doradztwa dla regionalnych zespołów operu-
jących na regionalnych modelach HERMIN. 2-dniowe 
szkolenie z tego zakresu zostało zrealizowane w lu-
tym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego. 

 

PROJEKTY DLA KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ

W 2009 r. rozpoczęła się realizacja wieloletniego 
(2009–2012) projektu dla Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej (DG REGIO) Komisji Europej- 
skiej: „System kohezyjny modeli HERMIN: Pomoc 
techniczna 2009–2012” („Cohesion System of HER-
MIN Models: Technical Assistance 2009–2012”). 
Projekt został pozyskany w 2008 r. w przetargu w wy-
niku aplikacji międzynarodowego konsorcjum, które-
go członkami, oprócz WARR, są także niemiecka firma 
konsultingowa GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen z Münster oraz dr John Bradley 
z Economic Modelling and Development Strategies 
(EMDS) z Dublina. Celem tego projektu jest zbudo-
wanie spójnego systemu modeli HERMIN dla wszyst-
kich państw członkowskich UE objętych polityką 
spójności, a integralną częścią zakresu prac jest 
świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla 
zespołu funkcjonującego w ramach DG REGIO oraz 
cykliczna aktualizacja zbudowanych modeli. Zbudo-
wanie takiego systemu docelowo umożliwi Komisji 
Europejskiej porównywanie efektów wdrażania poli-
tyki spójności w poszczególnych krajach przy użyciu 
jednolitego instrumentarium badawczego. Zbudo-
wany w ramach tego projektu nowy, 5-sektorowy 
model HERMIN polskiej gospodarki został wykorzy-
stany do przeprowadzenia pod koniec 2009 r. na zle-
cenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego badań 

COOPERATION WITH REGIONS

In 2009 the WARR continued the cooperation with 
the local government authorities of some voivode-
ships (regions), providing advisory services to the 
regional teams operating the regional HERMIN mo-
dels. Two-day training on this issue was conducted 
for the personnel of the Marshall’s Office of the 
Lubelskie Voivodeship in February. 

 

PROJECTS FOR THE EUROPEAN
COMMISSION

In 2009 the WARR started the implementation of a 
long-term project (2009–2012) for the Directorate 
General for Regional Policy (DG REGIO) of the Eu-
ropean Commission: “Cohesion System of HERMIN 
Models: Technical Assistance 2009–2012”. This 
project was won in 2008 in a tendering process as a 
result of an application submitted by an internation-
al consortium comprising, in addition to the WARR, 
a German consulting firm GEFRA - Gesellschaft für 
Finanz-und Regionalanalysen from Münster and Dr 
J. Bradley of the Economic Modelling and Develop-
ment Strategies (EMDS) from Dublin. The aim of this 
project is to build a coherent system of the HERMIN 
models for all EU member states covered by cohe-
sion policy; an integral part of the project’s scope 
of work is to provide advisory and training services 
for the team operating within the structures of DG 
REGIO and to update the constructed models on a 
cyclical basis. The construction of such a system 
will ultimately enable the European Commission to 
compare the effects of the implementation of cohe-
sion policy in particular countries using standard-
ised research instruments. At the end of 2009, the 
new 5-sector HERMIN model, built for the Polish 
economy under this project, was used to conduct 
a study, commissioned by the Ministry of Regional 
Development, relating to the impacts of the National 
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wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 
na lata 2004–2006 i Narodowej Strategii Spójności 
(NSS) na lata 2007–2013 na główne parametry ma-
kroekonomiczne polskiej gospodarki. 

Ww. projekt stanowi kontynuację rozpoczętego 
w 2006 r., również na zlecenie DG REGIO, projektu: 
„Opracowanie instrumentu służącego do analizy po-
lityki spójności” („Development of an instrument to 
analyse the impact of cohesion policy”). Liderem 
międzynarodowego konsorcjum w tym projekcie jest 
firma konsultingowa GEFRA z Münster, a w jego 
skład wchodzą również partnerzy z Bułgarii, Czech, 
Estonii, Hiszpanii, Rumunii i Węgier. Koordynatorem 
naukowym projektu jest dr J. Bradley. Zakończenie 
projektu jest zaplanowane na rok 2010. 

Doświadczenia zespołu HERMIN w zakresie mode-
lowania makroekonomicznego na poziomie regio-
nalnym, w tym w szczególności w dziedzinie budowy 
spójnych regionalnych baz danych, przyniosły rów-
nież skutek w postaci zaproszenia WARR w charakte-
rze partnera do innego projektu realizowanego na 
zlecenie DG REGIO: „Budowa systemu modeli regio-
nalnych dla określenia wpływu polityki spójności UE” 
(„System of regional models for impact assessment 
of EU cohesion policy”). Liderem tego projektu jest 
firma TNO (Holandia), a uczestniczą w nim również 
partnerzy – ośrodki naukowo-badawcze z Czech, Sło-
wacji, Węgier, Holandii i Japonii. Realizacja tego pro-
jektu jest przewidziana do roku 2012.

 

PROJEKT DLA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

W 2009 r. przy udziale WARR był realizowany na zle-
cenie Parlamentu Europejskiego projekt badawczy 
dotyczący oceny wpływu polityki spójności UE, reali-
zowanej głównie w nowych krajach członkowskich, 
na gospodarki państw „starej” Unii (ang. nazwa pro-
jektu „The Economic Return of Cohesion Expenditu-
re For Member States”). Projekt został pozyskany 
w przetargu w wyniku aplikacji międzynarodowego 
konsorcjum wykonawczego sprawdzonego w pro- 
jektach realizowanych dla Komisji Europejskiej, któ-
rego członkami, oprócz WARR, była także niemiecka 
firma konsultingowa GEFRA oraz dr J. Bradley – Eco-
nomic Modelling and Development Strategies 
(EMDS) z Dublina. Wyniki prac badawczych zapre-
zentowanych przez dr. J. Bradley’a (EMDS), dr. G. Un- 
tiedta (GEFRA) i prof. J. Zaleskiego w siedzibie Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli w listopadzie wska-
zują jednoznacznie na istotne pozytywne efekty 
zwrotne transferów z funduszy UE do nowych państw 
członkowskich na gospodarki krajów – płatników 
netto.

Development Plan (NDP) for 2004–2006 and of the 
National Cohesion Strategy (NCS) for 2007–2013 on 
the main macroeconomic parameters of the Polish 
economy. 

The a.m. project is a continuation of the project “De-
velopment of an instrument to analyse the impact 
of cohesion policy”, which was also commissioned by 
DG REGIO and launched in 2006. The leader of the 
international consortium under this project is a Ger-
man consulting firm GEFRA from Münster, and the 
consortium also includes partners from Bulgaria, the 
Czech Republic, Estonia, Spain, Romania, and Hun-
gary. The scientific coordinator of the project is Dr 
J. Bradley. The project completion is scheduled in 
2010.

The experience of the HERMIN team in macroeco-
nomic modelling at the regional level, in particular 
in the construction of coherent regional databases, 
also resulted in inviting the WARR as a partner to 
another project commissioned by DG REGIO: “Sys-
tem of regional models for impact assessment of 
EU cohesion policy”. The leader of this project is the 
company TNO (Netherlands), and partners – scien-
tific and research centres – from the Czech Republic, 
Slovakia, Hungary, the Netherlands, and Japan also 
participate in it. The implementation of this project 
is scheduled until 2012.

A PROJECT FOR THE EUROPEAN
PARLIAMENT

In 2009 the WARR participated in the implementa-
tion of a research project commissioned by the Eu-
ropean Parliament. This project, entitled “The Eco-
nomic Return of Cohesion Expenditure for Member 
States”, involves the assessment of the impacts of 
the EU’s cohesion policy, implemented primarily in 
the new member states, on the economies of the 
“old” EU states. It was awarded in a tendering proc-
ess as a result of an application submitted by the 
international implementation consortium, proven 
in the projects implemented for the European Com-
mission, which comprised, in addition to the WARR, 
a German consulting firm GEFRA and Dr J. Bradley 
– Economic Modelling and Development Strategies 
(EMDS) from Dublin. The research results, present-
ed by Dr J. Bradley (EMDS), Dr G. Untiedt (GEFRA) 
and Prof. J. Zaleski in the European Parliament in 
Brussels in November, show unequivocally positive 
feedback effects of transfers from the EU funds to 
the new member states on the economies of the 
countries which are the net contributors.



PRACE BADAWCZE
I PROMOCJA MODELU HERMIN

Zespół HERMIN w WARR we współpracy z dr. J. Bra-
dley’em – autorem pierwotnego modelu HERMIN 
i współautorem wraz z prof. Januszem Zaleskim jego 
polskiej adaptacji – kontynuował wewnętrzne prace 
badawcze. Są one ukierunkowane w szczególności 
na udoskonalenie 16 modeli regionalnych, których 
I generacja została zbudowana w 2005 r. Nowe wer-
sje regionalnych modeli HERMIN będą w większym 
stopniu uwzględniały specyfikę gospodarek po-
szczególnych województw. Udoskonalone modele 
będą umożliwiały również dokonywanie bardziej 
zdezagregowanych analiz i opracowywanie prognoz 
makroekomicznych zarówno na zlecenie administra-
cji centralnej, jak i władz samorządowych posz-
czególnych województw. 

W celu dokumentowania wyników bieżących prac 
badawczych i promocji modelu została uruchomiona 
także strona internetowa www.hermin.pl, na której 
umieszczono opracowania prezentujące model kra-
jowy dla Polski i modele regionalne gospodarek pol-
skich województw, a także dotychczas opracowane 
raporty, w tym zrealizowane na zlecenie administra-
cji rządowej i dotyczące efektów wdrażania polityki 
spójności UE w Polsce. Strona umożliwia pracowni-
kom administracji regionalnych, środowiskom aka-
demickim oraz innym zainteresowanym dostęp do 
źródłowych i na bieżąco aktualizowanych informacji 
o metodologii HERMIN i jej rozwoju w Polsce oraz 
w innych krajach.

RESEARCH AND MARKETING
OF THE HERMIN MODEL

The WARR’s HERMIN team, in collaboration with J. 
Bradley, the author of the original HERMIN model 
and the co-author of its Polish adaptation, together 
with Prof. Janusz Zaleski, continued its internal re-
search work. This was oriented in particular towards 
the improvement of the 16 regional models whose 
1st generation had been built in 2005. The new ver-
sions of the regional HERMIN models will incorpo-
rate to a greater extent the specificity of the econo-
mies of particular regions. The improved models 
will also enable more disaggregated analysis to be 
performed and macroeconomic forecasts to be pre-
pared, both for central administration and the local 
government authorities of particular regions. 

In order to document the outcomes of the current 
research and to promote the model, the website 
www.hermin.pl was also launched, on which the 
studies presenting the national model for Poland and 
the regional models of the economies of the Polish 
voivodeships are posted. The website also includes 
the reports which have been prepared so far, includ-
ing those commissioned by government administra-
tion and those which relate to the effects of the im-
plementation of the EU’s cohesion policy in Poland. 
This website will provide access for regional admin-
istration personnel, the academic communities and 
other interested persons to source information, reg-
ularly updated, on the HERMIN methodology as well 
as its development in Poland and in other countries.
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Warsztaty HERMIN, Komisja Europejska, Bruksela, styczeń 2009 r.
HERMIN workshops, the European Commission, Brussels, January 2009
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 BADANIA EWALUACYJNE

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło znaczenie ewa-
luacji rozumianej jako obiektywna ocena projektu, 
programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 
planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Zwięk-
szenie wagi przywiązywanej do rzetelności i kom-
pleksowości przeprowadzanych ewaluacji, w szcze-
gólności od uzyskania przez Polskę członkostwa 
w Unii Europejskiej, jest wprost związane z potrzeba-
mi systemu monitorowania interwencji publicznych 
współfinansowanych ze środków strukturalnych UE, 
w tym także formalnymi wymaganiami sformułowa-
nymi w tym zakresie przez Komisję Europejską. 
W tym kontekście wyjątkowo istotne jest wsparcie 
instytucji odpowiedzialnych za realizację poszcze-
gólnych programów operacyjnych poprzez dostar-
czanie użytecznych wniosków i rekomendacji, w szcze-
gólności w procesie monitorowania i zarządzania 
programami wsparcia. Decentralizacja zarządzania 
i wdrażania unijnych funduszy oraz znaczne zwięk-
szenie roli samorządowych władz regionalnych 
w tym zakresie sprawiło, że WARR intensywnie włą-
czył się w realizację tego typu badań, uznając za 
szczególnie istotne ewaluacje Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych (RPO). W roku 2009 WARR w kon-
sorcjum z firmą InfoAudit przeprowadził 3 tego typu 
badania ewaluacyjne dotyczące Lubelskiego, Mało-
polskiego i Podkarpackiego RPO.

 
 

Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza listy 
wskaźników bazowych w ramach RPO 
Woj. Lubelskiego na lata 2007–2013” 

Głównym celem badania przeprowadzonego na za-
mówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego była weryfikacja poprawności, użytecz-
ności i kompletności listy wskaźników dla projektów 
realizowanych w ramach RPO WL. Dla zapewnienia 
kompletnej realizacji celu głównego określonych zo-
stało dodatkowo następujących pięć celów szczegó-
łowych ewaluacji: (1) ocena poprawności, użytecz-
ności i kompletności listy wskaźników dla projektów 
realizowanych w ramach RPO WL, (2) utworzenie za-
mkniętej listy wskaźników dla projektów w ramach 
RPO WL, (3) opracowanie precyzyjnych definicji 
wszystkich wskaźników (w tym wskaźników na po-
ziomie Programu ze szczególnym uwzględnieniem 
wskaźników kluczowych), (4) określenie jednostek 
miar oraz metodologii pomiaru wskaźników (w tym 
metodologii pomiaru wskaźników na poziomie Pro-
gramu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
kluczowych) ze wskazaniem sposobu określania 
wartości bazowych, częstotliwości zbierania danych 
oraz źródeł pozyskiwania danych, (5) opracowanie 
metodologii agregacji wskaźników produktu i rezul-
tatu na poziomie projektów do wskaźników na wyż-
szych poziomach wdrażania, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wskaźników kluczowych.

 EVALUATION STUDIES

In the last years, the significance of evaluation, un-
derstood as an objective assessment of a project, 
programme or policy at all its stages, i.e. planning, 
implementation and outcome measurement, has 
clearly increased. The increased weight attributed 
to reliability and comprehensiveness of evaluations, 
in particular from the time when Poland became a 
member of the European Union, is directly related to 
the needs of the system for monitoring public inter-
ventions co-financed from the EU structural funds, 
also including the formal requirements formulated 
by the European Commission in this respect. In this 
context, it is of essential importance to support the 
institutions responsible for the implementation of 
particular operational programmes by providing use-
ful suggestions and recommendations, especially in 
the process of monitoring and management of the 
support programmes. As a result of the decentrali-
sation of management and implementation of the 
Community funds and a significant increase in the 
role of the regional government authorities in this 
respect, the WARR vigorously joined the implemen-
tation of this type of studies; evaluations of the Re-
gional Operational Programmes (ROPs) are deemed 
to be particularly important. In 2009 the WARR, in a 
consortium with the firm InfoAudit, conducted three 
evaluation studies of this type, which covered the 
Regional Operational Programmes for the Lubelskie, 
Małopolskie and Podkarpackie Voivodeships.

An evaluation study entitled “Analysis 
of a list of baseline indicators under
the Lubelskie ROP for 2007–2013”

The main aim of the study, which was commissioned 
by the Marshall’s Office of the Lubelskie Voivode-
ship, was to verify the correctness, usefulness and 
completeness of a list of indicators for the projects 
implemented under the Lubelskie ROP. In order to 
ensure the full achievement of the main aim, five ob-
jectives for detailed evaluation were additionally de-
fined: (1) to assess the correctness, usefulness and 
completeness of a list of indicators for the projects 
implemented under the Lubelskie ROP, (2) to cre-
ate a closed list of indicators for the projects im-
plemented under the Lubelskie ROP, (3) to develop 
precise definitions of all the indicators (including the 
Programme level indicators, with special attention 
to the key indicators), (4) to define units of meas-
ure and the methodology for measurement of the 
indicators (including the methodology for measure-
ment of the Programme level indicators, with special 
attention to the key indicators), with the indication 
of the method for determining baseline values, the 
frequency of data collection as well as sources of 
data collection, (5) to develop the methodology for 
aggregation of output and outcome indicators at the 
project level up to the indicators at higher imple-
mentation levels, with special attention to the key 
indicators.
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W trakcie badania analizie zostały poddane wszyst-
kie wskaźniki (775 ) określone w aktualnej wersji do-
kumentu „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007–2013. Uszczegółowienia 
Programu”.

Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu
wskaźników monitorowania w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007–2013” 

Celem prac było udzielenie wsparcia Instytucji Za-
rządzającej Małopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007–2013 (MRPO) w procesie 
monitorowania i zarządzania programem. Badanie 
dotyczyło weryfikacji i oceny systemu wskaźników 
monitorowania przyjętego w ramach MRPO oraz 
sformułowanie wniosków i rekomendacji, jak rów-
nież uzupełnienie istniejącego systemu o dane oraz 
informacje służące poprawie i ujednoliceniu metod 
pomiaru oraz zwiększeniu przejrzystości zasad mo-
nitorowania efektów interwencji. Zakres szczegóło-
wy badania obejmował: analizę i ocenę przyjętego 
katalogu wskaźników monitorowania oraz sformuło-
wanie rekomendacji w przedmiocie usunięcia, zmia-
ny, modyfikacji lub uzupełnienia katalogu (poprzez 
dodanie nowych wskaźników); analizę i ocenę spój-
ności wewnętrznej przyjętego systemu wskaźników 
pod kątem powiązań pomiędzy poszczególnymi po-
ziomami monitorowania służącymi agregowaniu da-
nych, analizę i ocenę spójności zewnętrznej, rozu-
mianej w szczególności jako spójność z listą wskaź-
ników kluczowych przechowywanych w Krajowym 
Systemie Informatycznym – KSI (SIMIK 07-13); 
opracowanie definicji wskaźników w odniesieniu do 
wszystkich wskaźników produktu i rezultatu w ra-
mach MRPO, za wyjątkiem wskaźników kluczowych, 
przechowywanych w KSI; przeprowadzenie oceny 
eksperckiej wraz z określeniem metody (sposobu) 
obliczania wartości poszczególnych wskaźników 
oraz określeniem lub weryfikacją przyjętych danych 
w zakresie źródeł pozyskiwania danych oraz często-
tliwości pomiaru – w odniesieniu do wszystkich 
wskaźników produktu i rezultatu w ramach MRPO; 
sformułowanie szczegółowych wniosków oraz reko-
mendacji wynikających z badania.

Badanie ewaluacyjne „Ocena naborów
przeprowadzonych w 2008 r.
i zakładanego wpływu ich efektów na
realizację celów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego” 

Celem głównym badania była ocena naborów wnio-
sków przeprowadzonych w 2008 r. w ramach RPO 
WP i zamierzonego wpływu ich efektów na realizację 

During the study, all the indicators (775), defined in 
the updated version of the document: “A detailed 
description of the priority axes of the Regional Ope-
rational Programme for the Lubelskie Voivodeship 
for 2007–2013. A specific elaboration of the Pro-
gramme”,  were reviewed.

An evaluation study entitled “Evaluation
of the system of monitoring indicators
under the Małopolskie Regional
Operational Programme for 2007–2013”

The aim of the study was to provide support to the 
Managing Authority for the Małopolskie Regional 
Operational Programme for 2007–2013 (MROP) in 
the process of programme monitoring and manage-
ment. The study involved a review and evaluation of 
the system of monitoring indicators, adopted under 
the MROP, and the formulation of conclusions and 
recommendations; it was also designed to supple-
ment the existing system with data and information 
used to improve and standardise the measurement 
methods as well as to enhance the transparency of 
the rules for monitoring the effects of interventions. 
The specific scope of the study included the follow-
ing: analysis and evaluation of the adopted catalogue 
of monitoring indicators as well as the formulation 
of recommendations regarding removal, change, 
modification or supplementation of the catalogue 
(by adding new indicators); analysis and evaluation 
of the internal coherence of the adopted system of 
indicators, in terms of interrelationships between 
particular monitoring levels used for data aggrega-
tion; analysis and evaluation of the external coher-
ence, understood in particular as the coherence with 
the list of key indicators maintained in the National 
IT System – KSI (SIMIK 07-13); development of in-
dicator definitions with regard to all the output and 
outcome indicators under the MROP, except for the 
key indicators maintained in the National IT System; 
expert evaluation, together with the determination 
of a method for calculating values of particular indi-
cators as well as the identification or verification of 
data inputs with respect to the following: data col-
lection sources and measurement frequency – with 
regard to all the output and outcome indicators un-
der the MROP; formulation of detailed conclusions 
and recommendations resulting from the study. 

 
An evaluation study entitled “Evaluation 
of the intakes of applications conducted 
in 2008 and of the assumed impact of their 
effects on the implementation of the
objectives of the Regional Operational Pro-
gramme for the Podkarpackie Voivodeship” 

The main aim of the study was to evaluate the in-
takes of applications conducted in 2008 under the 
Podkarpackie ROP and of the assumed impact of 



their effects on the implementation of the objec-
tives of the programme. The main aim of the study 
was achieved through the following three specific 
objectives: (1) evaluation of the structure and func-
tioning of the project selection system under the 
Podkarpackie ROP, (2) evaluation of the impact of 
the projects selected for funding on the achieve-
ment of the Programme’s objectives, (3) evaluation 
of the estimated values of the indicators of Priority 
Axis VIII Technical Assistance in order to ensure an 
efficient and most effective implementation of the 
Programme.

Methodological triangulation, that is, the combina-
tion of various types of data and research methods, 
analysis and information collection techniques, was 
used in the study; it allowed a comprehensive analy-
sis of the application intakes to be performed. 

Verification of data on the application intakes cov-
ered the following, among others: review of the 
documentation submitted by the beneficiaries made 
on the whole population of applications. Elicited 
information and data were obtained based on indi-
vidual in-depth interviews with the personnel of the 
relevant institutions engaged in the MOPR manage-
ment, implementation and monitoring process, as 
well as as a result of a discussion panel which had 
the character of a focused group interview. The 
persons responsible for conducting the monitoring 
process took part in the interviews. The next elic-
ited data were obtained during computer assisted 
telephone interviews (CATI) conducted on a rep-
resentative group of the Programme beneficiaries.  

 FLOOD PROTECTION
 PROJECTS

The conceptual land use plan for flood 
protection of the Kłodzko Valley
– Stage I – flood dikes and regulation
of the Biała Lądecka River on km
0+000 – 35+012

The Wrocław Regional Development Agency im-
plemented a project entitled “The conceptual land 
use plan for flood protection of the Kłodzko Valley 
– Stage I – flood dikes and regulation of the Biała 
Lądecka River on km 0+000 – 35+012”, commis-
sioned by the Lower Silesian Board for Amelioration 
and Hydraulic Structures in Wrocław (DZMiUW). 
The project implementation period was in the years 
2008–2009 and, as part of design work, the WARR 
cooperated with many institutions and business en-
tities, among others, Institute of Meteorology and 

celów Programu. Cel główny badania był realizowany 
przez następujące trzy cele szczegółowe: (1) ocena 
struktury i funkcjonowania systemu wyboru projek-
tów w ramach RPO WP, (2) ocena wpływu wybra-
nych do dofinansowania projektów na osiągnięcie 
celów Programu, (3) ocena oszacowanych wartości 
wskaźników osi priorytetowej VIII Pomoc Technicz-
na w celu zapewnienia skutecznej i najbardziej efek-
tywnej realizacji Programu.

W badaniu zastosowano triangulację metodologicz-
ną, czyli połączenie różnorodnych rodzajów danych 
i metod badawczych, technik analizy i gromadzenia 
informacji, co pozwoliło na przeprowadzenie kom-
pleksowej analizy dokonanych naborów. 

Weryfikacja danych dotyczących naborów obejmo-
wała między innymi analizę dokumentacji złożonej 
przez Beneficjentów przeprowadzoną na całej popu-
lacji wniosków. Informacje i dane wywołane pozy-
skano natomiast dzięki indywidualnym wywiadom 
pogłębionym z pracownikami odpowiednich jedno-
stek zaangażowanych w proces zarządzania, wdraża-
nia i monitorowania RPO WP, a także w rezultacie pa-
nelu dyskusyjnego o charakterze zogniskowanego 
wywiadu grupowego. W wywiadach uczestniczyły 
osoby odpowiedzialne za prowadzenie procesu mo-
nitorowania. Kolejne dane wywołane uzyskano pod-
czas wywiadów (CATI) przeprowadzonych na repre-
zentatywnej grupie Beneficjentów Programu.

 
 

 

 PROJEKTY
 PRZECIWPOWODZIOWE

Koncepcja programowo-przestrzenna
ochrony przeciwpowodziowej Kotliny 
Kłodzkiej – etap I wały przeciwpowo-
dziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej 
w km 0+000 – 35+012

Na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Wrocławska 
Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała projekt 
pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna ochrony 
przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I wały 
przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej 
w km 0+000 – 35+012”. Okres realizacji projektu 
przypadał na lata 2008–2009, a w ramach prac pro-
jektowych WARR współpracował z wieloma instytu-
cjami i podmiotami gospodarczymi, m.in. Instytu-
tem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział 
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Water Management – Wrocław Branch, Hydroprojekt 
Wrocław and University of Life Sciences in Wrocław. 

In 2009 Stage I of the conceptual land use plan was 
implemented, which comprised the following ele-
ments, among others:

 development of a multi-optional detailed techni-
cal conceptual design for the reconstruction of 
the river channel, a new and upgraded embank-
ment, together with flow regulation structures 
and transport facilities, on maps at a scale of not 
less than 1:1000,

 development of river channel cross sections and 
longitudinal sections,

 preparation of estimated valuations for developed 
and undeveloped properties planned for expro-
priation,

 carrying out of the first phase of public consulta-
tion relating to the planned investment project,

 preparation of a preliminary environmental im-
pact assessment report,

 preparation of a detailed strategy and schedule 
for the implementation of particular projects and 
milestones,

 analysis of the objectives and needs of water man-
agement and environmental protection,

 preparation of the hydrological characteristics of 
the area as well as the characteristics of its natural 
resources and current development and land use, 
together with an analysis of the legal status of the 
lands and a list of landowners,

 preparation of a list of lands intended for tempo-
rary and permanent occupation as well as a list of 
properties which stand in the way of the designed 
development projects and must be demolished.

All the work completed by 15 December 2009.

Projects implemented by WARR in 2009

21

Wrocław, Hydroprojektem Wrocław i Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu. 

W 2009 r. zrealizowano etap I Koncepcji progra- 
mowo-przestrzennej, na który składały się m.in. 
następujące elementy: 

 opracowanie wielowariantowej, szczegółowej kon-
cepcji technicznej odbudowy koryta rzecznego, 
nowego i modernizowanego obwałowania wraz 
z budowlami regulacyjnymi i obiektami komuni-
kacyjnymi na mapach w skali nie mniejszej niż 
1:1000,

 wykonanie przekrojów poprzecznych i podłużnych 
koryta rzecznego,

 określenie szacunkowej wartości nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych planowanych 
do wywłaszczenia,

 przeprowadzenie pierwszej fazy konsultacji spo-
łecznych dotyczących planowanej inwestycji,

 opracowanie raportu z wstępnej oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko,

 opracowanie szczegółowej strategii i harmonogra-
mu realizacji poszczególnych projektów oraz za-
dań cząstkowych,

 przeprowadzenie analizy celów i potrzeb gospo-
darki wodnej oraz ochrony przyrody,

 sporządzenie charakterystyk: hydrologicznej ob-
szaru, zasobów przyrodniczych obszaru oraz obec-
nego stanu zagospodarowania i użytkowania grun-
tów wraz z analizą ich stanu prawnego oraz wyka-
zu właścicieli gruntów,

 opracowanie wstępnego zestawienia zajęć czaso-
wych i stałych gruntów oraz ewentualnych rozbió-
rek nieruchomości kolidujących z projektowaną 
zabudową.

Wszystkie prace zostały zakończone 15.12.2009 r.
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Environmental impact prediction regard-
ing the implementation of “The Flood 
Protection Programme in the Upper 
Vistula River within the area of the 
Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie and 
Świętokrzyskie Voivodeships”

As part of an implementation consortium com-
posed of the Institute of Meteorology and Water 
Management (consortium leader), Urban Develop-
ment Institute, Environmental Protection Institute, 
Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe 
Ochrony Środowiska SC (Małopolskie Environmental 
Protection Consultancy and Marketing Office) and 
the company Hydromet, in August the Wrocław Re-
gional Development Agency started the work on en-
vironmental impact prediction regarding the imple-
mentation of “The Flood Protection Programme in 
the Upper Vistula River within the area of the Śląskie, 
Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie 
Voivodeships”, commissioned by the Małopolskie 
Voivodeship Office. The aim of this prediction was 
to identify potential impacts of the implementation 
of the projects envisaged under the programme on 
particular environmental components, to identify 
the existing environmental protection problems es-
sential for the implementation of the Programme 
assumptions, to determine consequences for the 
environment of the failure to carry out the projects 
specified in the Programme, to define solutions pre-
venting, mitigating or compensating negative envi-
ronmental impacts, to propose alternative solutions 
and the scope of monitoring of environmental ef-
fects of the Programme implementation.

The WARR’s main task in this work was to analyse 
the formal, legal and substantive interrelationships 
between the Programme in question and EU legisla-
tion, the national and regional strategic documents, 
national laws and governmental regulations as well 
as numerous international and national projects. 

Moreover, the compliance of the Programme with 
the objectives of the primary and specific strategic 
documents at the regional, national and internation-
al level was assessed. 

Prognoza oddziaływania na środowisko
skutków realizacji „Programu ochrony 
przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły
na obszarze województw: śląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego”

Na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie Wrocławska Agencja Rozwoju Regional-
nego w ramach konsorcjum wykonawczego z udzia-
łem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Li-
der konsorcjum), Instytutu Rozwoju Miast, Instytutu 
Ochrony Środowiska, Małopolskiego Biura Konsultin-
gowo-Marketingowego Ochrony Środowiska SC oraz 
z firmą Hydromet w sierpniu rozpoczęła prace nad 
Prognozą oceny oddziaływania na środowisko skut-
ków realizacji „Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu Górnej Wisły na obszarze województw: 
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego”. Celem Prognozy było zidentyfikowanie 
potencjalnych oddziaływań skutków realizacji zadań 
wymienionych w Programie na poszczególne kom-
ponenty środowiska, wskazanie istniejących proble-
mów ochrony środowiska istotnych dla realizacji po-
stanowień Programu, konsekwencji dla środowiska 
niezrealizowania zadań określonych w Programie, 
określenie rozwiązań zapobiegających, ograniczają-
cych lub kompensujących negatywne oddziaływania 
na środowisko, propozycje rozwiązań alternatyw-
nych oraz zakres monitorowania efektów realizacji 
Programu na środowisko.

Głównym zadaniem WARR w ramach przeprowa-
dzonych prac było dokonanie analizy powiązań for-
malno-prawnych oraz merytorycznych pomiędzy 
analizowanym Programem a unijnymi aktami praw-
nymi, strategicznymi dokumentami krajowymi i wo-
jewódzkimi, ustawami i rozporządzeniami krajowymi 
oraz licznymi projektami międzynarodowymi i krajo-
wymi. Dodatkowo ocenie poddano zgodność Progra-
mu z celami nadrzędnymi i szczegółowymi doku-
mentów strategicznych na poziomie regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

Rzeka Odra
Odra River
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THE ODRA AXIS CONNECT INITIATIVE 
 
 
In 2009 the Wrocław Regional Development Agen-
cy carried out the work on the next Odra-related 
project with the working title of Odra Axis Connect. 
This project is a continuation of the measures aimed 
at integrated development of the Odra River region, 
undertaken as part of the projects OderRegio and 
OderRegio II which were implemented in the years 
2002–2007 within the framework of the INTERREG 
programme and financed from the European Union 
funds. Throughout the whole year of 2009, talks were 
held with potential partners of the Odra Axis Connect 
project. The scope of work packages to be imple-
mented under this initiative was developed. There 
were two working meetings of the project partners 
during the year – the first one in March in Wrocław, 
while the second one in October in Zielona Góra. As 
a result of these meetings, a full substantive scope 
of the project was developed; the participation of, 
among others, the Marshall’s Offices of the Lower 
Silesian, Lubusz and West Pomeranian Voivodeships 
as well as of the cities of Szczecin, Kędzierzyn-Koźle 
and Racibórz was also confirmed.

The WARR undertook the role of the Lead Partner 
under the Odra Axis Connect project and, jointly with 
the consulting firm INFRASTRUKTUR & UMWELT, 
started the preparations for the submission of an 
application which would be implemented under the 
European Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE 
Operational Programme 2007–2013. 

 

 INNOVATION PROJECTS

THE ICT PROJECT
The knowledge economy and ICT
development in Lower Silesia  
 
 
In 2009 the Wrocław Regional Development Agency 
finalized the work under a project “The Knowledge 
Economy, Economic Transformations and ICT in the 
EU25+: Regional Dynamics in the Deployment Phase”. 
This project, commissioned by the Directorate Gen-
eral Joint Research Centre (DG JRC) of the European 
Commission, was implemented by the WARR in the 
years 2007–2009, together with the Economic and 
Social Research Institute in Dublin and the Vienna 
University of Economics and Business Administration.  
 
The scope of this project was focused on four re-
search areas: the dynamics of regional economic 
transformations during the ICT development phase, 
globalisation and regionalisation of the knowledge 
economy, regional innovation systems, and regional 
implications of ICT-oriented policies.

 

INICJATYWA ODRA AXIS CONNECT

W 2009 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalne-
go prowadziła prace nad kolejnym projektem od-
rzańskim, który uzyskał roboczy tytuł Odra Axis Con-
nect. Projekt ten jest kontynuacją działań zmierzają-
cych do zintegrowanego rozwoju regionu odrzań-
skiego, podjętych w realizowanych w ramach INTER-
REG z funduszy Unii Europejskiej w latach 2002–2007 
projektach OderRegio i OderRegio II. Przez cały rok 
2009 prowadzono rozmowy z potencjalnymi partne-
rami projektu Odra Axis Connect. Wypracowano za-
kres pakietów roboczych, które będą realizowane 
w ramach tej inicjatywy. Na przestrzeni roku odbyły 
się dwa spotkania robocze partnerów projektu – 
pierwsze w marcu we Wrocławiu, drugie w paździer-
niku w Zielonej Górze. W wyniku tych spotkań opra-
cowano pełen zakres merytoryczny projektu oraz 
potwierdzono uczestnictwo m.in. Urzędów Marszał-
kowskich Województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego 
i Zachodniopomorskiego, a także miast Szczecin, Kę-
dzierzyn-Koźle i Racibórz.

WARR podjął się roli Partnera Wiodącego w projek-
cie Odra Axis Connect i rozpoczął wspólnie z biurem 
INFRASTRUKTUR & UMWELT przygotowania do zło-
żenia wniosku aplikacyjnego, który realizowany był-
by w ramach programu Współpracy Terytorialnej 
CENTRAL EUROPE w okresie finansowania 2007– 
2013. 

 PROJEKTY INNOWACYJNE

PROJEKT ICT
Gospodarka oparta na wiedzy 
oraz rozwój ICT na Dolnym Śląsku

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r. 
finalizowała prace w projekcie „Gospodarka oparta 
na wiedzy, przekształcenia gospodarcze oraz tech-
nologie informacji i telekomunikacji (ICT) w krajach 
członkowskich UE25+: Dynamika regionalna w fazie 
rozwoju” („The Knowledge Economy, Economic 
Transformations and ICT in the EU25+: Regional Dy-
namics in the Deployment Phase”). Projekt był reali-
zowany przez WARR w latach 2007–2009 wspólnie 
z Instytutem Badań Społeczno-Ekonomicznych w Du-
blinie oraz Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzania 
w Wiedniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej – Wspólne Centrum Badań (The Direc-
torate General Joint Research Centre >>DG JRC<< 
of the European Commission). 

Zakres projektu był skoncentrowany na czterech ob-
szarach badawczych: dynamika przekształceń go-
spodarczych w regionie w fazie rozwoju ICT, globali-
zacja i regionalizacja gospodarki opartej na wiedzy, 



In June 2009 the WARR’s team participated in a 
workshop in Brussels during which, among others, 
particular regions were presented in the context of 
the outcomes of this work. At the end of the year, 
the team finished the work on the “Report – Lower 
Silesia Regional Case Study” and participated in the 
preparation of a report which summed up the com-
pleted work and which was a proposed recommen-
dation for the contracting authority.

 
 
 

 TRAINING PROJECTS

THE HUMAN CAPITAL 
OPERATIONAL PROGRAMME, 
MEASURE 6.2 

Since July 2009 the Wrocław Regional Development 
Agency has been implementing a project entitled 
“Your own business an opportunity for active per-
sons” under the Human Capital Operational Pro-
gramme, Measure 6.2 – Support and promotion of 
entrepreneurship and self-employment. The Lower 
Silesian Voivodeship Labour Office in Wałbrzych, 
Wrocław Branch, is the supervisory institution for 
this project. 

The Wrocław Regional Development Agency signed 
a project funding agreement; under this agreement, 
the project implementation will last until 31 May 
2011.

The aim of the project is to reduce unemployment, 
in particular among persons living in rural gminas 
(municipalities), mixed urban-rural gminas and in 
cities with a population of up to 25,000 people, in-
cluding unemployment among women (in particular 
those returning to the labour market after a period 
of absence for childbirth and child rearing or enter-
ing the labour market for the first time) by creating 
the possibility of setting up and running one’s own 
business in Lower Silesia.
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regionalne systemy innowacji oraz regionalne skutki 
polityk zorientowanych na wspieranie rozwoju tech-
nologii ICT. 

W czerwcu 2009 r. zespół WARR uczestniczył w war-
sztatach w Brukseli, podczas których m.in. przedsta-
wiono poszczególne regiony w kontekście wyników 
prowadzonych prac, a pod koniec roku zakończył 
prace nad Raportem – Lower Silesia Regional Case 
Study oraz uczestniczył w pracach nad opracowywa-
niem Raportu, będącego podsumowaniem przepro-
wadzonych prac oraz propozycją rekomendacji dla 
Zamawiającego.

 

 PROJEKTY SZKOLENIOWE

PROGRAM OPERACYJNY
KAPITAŁ LUDZKI,
DZIAŁANIE 6.2

Od lipca 2009 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego realizuje projekt pt. „Własna działalność go-
spodarcza szansą dla aktywnych” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia. Instytucją nadzorującą projekt jest 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, 
Filia we Wrocławiu. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisa-
ła Umowę o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą 
realizacja projektu potrwa do 31.05.2011 r. 

Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia w szcze-
gólności wśród osób zamieszkałych w gminach wiej-
skich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys., 
w tym kobiet (zwłaszcza powracających oraz wcho-
dzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) po-
przez stworzenie możliwości uruchomienia i prowa-
dzenia własnej firmy na terenie województwa dolno-
śląskiego.

Projekt „Własna działalność gospodarcza szansą dla aktywnych”
“Your own business an opportunity for active persons” project
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The project target group includes unemployed per-
sons (including long-term unemployed persons) and 
economically inactive people who have an idea for a 
business and want to start their own business and 
who, at the same time, meet the formal require-
ments set under the project. As a target, 120 persons 
will be trained under this project, i.e. 90 unemployed 
persons and 30 economically inactive persons.

The project implemented under Measure 6.2 is de-
signed to reduce unemployment through the forma-
tion of 40 new micro-enterprises in Lower Silesia 
and through the completion of the training and con-
sultancy stage by 120 persons. 

Under Measure 6.2, in 2009 the Wrocław Regional 
Development Agency, as the Beneficiary, carried out 
the following activities: 

12 information and recruitment meetings 
were organised within the Lower Silesian 
Voivodeship, in collaboration with the in-
stitutions from Lower Silesia, among oth-
ers, Gmina Offices, Poviat Labour Offices, 
Local Enterprise Windows and the centres 
of the National Services System; a total of 
273 persons participated in these meetings. 
 
Information and promotion activities were 
carried out by informing about project 
cofinancing from European Union funds  
providing information on the project to po-
tential project participants.

3 training cycles were organised and 272 
hours were spent on the provision of advisory 
services. 

45 persons were trained during these train-
ing cycles. 

Investment grants totalling PLN 314,683.87 
were paid to 10 persons.

The hard and soft outcomes of the project 
were monitored.

 

The Lower Silesian Innovation Strategy 
– a cycle of information and training
seminars

In 2009 the Wrocław Regional Development Agency 
organised the next information and training semi-
nars, commissioned by the Marshall’s Office of the 
Lower Silesian Voivodeship, related to the imple-
mentation of the Lower Silesian Innovation Strategy. 
The first one, entitled “Financing of innovation ac- 
tivities”, was held on 19 February, whereas the sec- 
ond one – “Transfer of technologies” – took place on 
4 June. Both seminars were composed of two parts: 
the lecture part and a practical workshop with the 
use of computers.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobot-
ne (w tym długotrwale bezrobotne) oraz osoby nie-
aktywne zawodowo, które mają pomysł na biznes 
i chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, 
spełniające jednocześnie wymagania formalne sta-
wiane w projekcie. Docelowo w ramach projektu zo-
stanie przeszkolonych 120 osób, tj. 90 osób bezro-
botnych i 30 osób nieaktywnych zawodowo.

Projekt realizowany w ramach Działania 6.2 ma słu-
żyć zmniejszeniu bezrobocia poprzez powstanie 40 
nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego, a także ukończenie etapu szko-
leniowo-doradczego przez 120 osób. 

W ramach Działania 6.2 Wrocławska Agencja Roz-
woju Regionalnego jako Beneficjent w 2009 r. zreali-
zowała następujące zadania: 

Zorganizowano 12 spotkań informacyjno- 
-rekrutacyjnych na terenie województwa dol-
nośląskiego, zorganizowanych przy współ-
pracy z instytucjami z Dolnego Śląska, m.in.
urzędami gmin, miast, Powiatowymi Urzę-
dami Pracy, Lokalnymi Okienkami Przedsię-
biorczości oraz ośrodkami Krajowego Syste-
mu Usług. W spotkaniach udział wzięły ogó-
łem 273 osoby.

Prowadzono działania informacyjno-promo-
cyjne poprzez: informowanie o współfinanso-
waniu projektu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, dostarczanie informacji o projekcie po-
tencjalnym uczestnikom projektu. 

Zorganizowano 3 cykle szkoleniowe i prze-
prowadzono 272 godziny doradztwa.

Podczas cykli szkoleniowych przeszkolono 45 
osób.

Wypłacono dotacje inwestycyjne dla 10 osób 
w łącznej wysokości 314 683,87 PLN.

Monitorowano rezultaty twarde i miękkie 
projektu.

 
 

Dolnośląska Strategia Innowacji 
– cykl szkoleń i seminariów 
informacyjno-szkoleniowych

W roku 2009 Wrocławska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego zorganizowała kolejne se-
minaria szkoleniowo-informacyjne związane z wdra-
żaniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Pierwsze, 
zatytułowane „Finansowanie działalności innowacyj-
nej”, odbyło się 19.02, a drugie – „Transfer technolo-
gii” miało miejsce 4.06. Oba seminaria składały się 
z dwóch części: wykładowej oraz warsztatów prak-
tycznych z wykorzystaniem komputerów.
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 INWESTORSTWO
 ZASTĘPCZE

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r. 
w ramach inwestorstwa zastępczego realizowała na-
stępujące inwestycje:

 

NARODOWE FORUM MUZYKI

W 2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego Gmina Wrocław (inwestor) podpisała 
umowę z konsorcjum Ove Arup i WARR na pełnienie 
funkcji inżyniera w ramach Projektu „Budowa Naro-
dowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Inwestycja 
współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. W jej efekcie na pl. Wolności we Wrocławiu 
powstanie nowoczesny budynek z salą koncertową 
na ok. 1800 miejsc, sale kameralne, zaplecze oraz 
parking wielopoziomowy.

W 2009 r. inżynier kontynuował weryfikację doku-
mentacji projektowej zamówionej przez Gminę Wro-
cław oraz wspomagał inwestora przy egzekwowaniu 
od projektanta uzupełnień i poprawek. Przygotowa-
na została również dokumentacja przetargowa, na 
podstawie której wyłoniony został wykonawca robót 
budowlanych. W międzyczasie trwało przygotowanie 
placu budowy, w tym wykonywane były przekładki 
uzbrojenia podziemnego. WARR w ramach realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy konsorcjum za-
pewniał udział w pracach inżyniera 4 inspektorów 
nadzoru oraz wspierał działania organizacyjne i koor-
dynacyjne. W 2010 r. rozpoczną się właściwe prace 
budowlane.

 
BUDOWA SALI WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2009 r. 
w ramach inwestorstwa zastępczego kontynuowała 
rozpoczęty w 2008 r. nadzór inwestorski nad budową 
sali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich 
przy ul. Brzozowej. Zakończenie wszystkich prac 
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowa-
nie oraz rozliczenie końcowe inwestycji przewidziane 
jest na pierwszy kwartał 2010 r. 

 CONSTRUCTION
 MANAGEMENT SERVICES

As part of its construction management servi- 
ces, in 2009 the Wrocław Regional Develop- 
ment Agency realized the following construction 
projects:

THE NATIONAL MUSIC FORUM

In 2008, as a result of contract award in a tender-
ing process, the Municipality of Wrocław (Investor) 
signed a contract with a consortium composed of 
Ove Arup and WARR to perform the role of Engi-
neer under the project “Construction of the National 
Music Forum in Wrocław”. This investment project 
is co-financed from the Cohesion Fund under the 
Infrastructure and Environment Operational Pro-
gramme. The implementation of this project will 
result in the construction of a modern building hous-
ing a concert hall with about 1,800 seats, chamber 
halls, support facilities and a multi-storey car park in 
Wolności Square in Wrocław.

In 2009 the Engineer continued to review the de-
sign documentation ordered by the Municipality 
of Wrocław and supported the Investor in enforc-
ing additions and corrections from the designer. 
Tender documents were also prepared, based on 
which a construction contractor will be selected. In 
the meantime, the preparation of the construction 
site was ongoing, which also included the reloca-
tion of the underground infrastructure. Fulfilling its 
obligations resulting from the consortium agree-
ment, the WARR provided 4 supervising inspec-
tors who participated in the work as well as it sup-
ported the organisation and coordination activities. 
The proper construction work should start in 2010. 
 
 

THE CONSTRUCTION OF
THE PERFORMING ARTS AND SPORTS 
HALL IN KĄTY WROCŁAWSKIE 

As part its construction management services, in 
2009 the Wrocław Regional Development Agency 
continued its construction supervision, started in 
2008, of the construction of the performing arts and 
sports hall in Kąty Wrocławskie in Brzozowa St. The 
completion of all construction work, together with 
the obtaining of the use permit and final account 
settlement of the construction project, is scheduled 
for the first quarter of 2010.
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 CENTRUM AKTYWIZACJI 
 GOSPODARCZEJ 

Centrum Aktywizacji Gospodarczej branży budo-
wlanej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 pod 
nazwą Zespół Targowo-Wystawienniczy Budownic-
twa (ZTWB) zostało utworzone przez WARR w 1997 r. 
ZTWB zlokalizowane jest w bardzo atrakcyjnej i szyb-
ko rozwijającej się strefie południowo-zachodniej ak-
tywności gospodarczej Wrocławia, w odległości 3 km 
od centrum miasta, 1,5 km od autostrady z bezkoli-
zyjnym dojazdem w sąsiedztwie Urzędu Celnego 
oraz wielu prężnie działających przedsiębiorstw. Lo-
kalizacja ta była jednym z ważnych elementów zwią-
zanych z możliwością rozwoju Centrum Aktywizacji 
Gospodarczej. Teren ZTWB zajmuje 12 ha z istnieją-
cymi budynkami ekspozycyjno-handlowymi, placami 
oraz drogi dojazdowymi. 

Dzięki utworzonemu Centrum Aktywizacji Gospo-
darczej uzyskano możliwość zlokalizowania wielu 
podmiotów gospodarczych z jednej branży w jednym 
miejscu, dysponujących największym na Dolnym  
Śląsku potencjałem handlowym oraz wykonawczym 
w branży budowlanej. Na terenie ZTWB w roku 2009 
prowadziło działalność ponad 80 podmiotów gospo-
darczych z branży budowlanej. Mimo ogromnej kon-
kurencji kumulacja ofert wszystkich firm z terenu 
ZTWB, które dysponują nowoczesnymi materiałami 
i nowymi technologiami, umożliwiła zapewnienie ich 
wiodącej roli na terenie całego Dolnego Śląska w za-
kresie handlu i usług w branży budowlanej. 

WARR w roku 2009 kontynuował modernizację infra-
struktury podziemnej związanej z instalacją wodną 
i kanalizacyjną. W związku ze skalą modernizacji tych 
instalacji jest ona przewidziana na sześć lat i w rezul-
tacie obejmie cały obiekt. Pozwoli to na podłączenie 
nowymi odcinkami instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
wszystkich funkcjonujących na tym terenie obiektów 
i jednocześnie umożliwi realizację planowanej prze-
budowy terenu. Modernizacja instalacji kanalizacyj-
nej przewiduje wpięcie jej do wybudowanego przez 
miasto nowego systemu kanalizacyjnego, co pozwo-
li na sukcesywną rezygnację z dotychczas funkcjonu-
jących na tym terenie zbiorników bezodpływowych. 

W związku z koniecznością zmian jakościowych w za-
kresie wykorzystywania tak atrakcyjnie położonego 
terenu, na którym zorganizowane jest Centrum Ak-
tywizacji Gospodarczej ZTWB, w roku 2009 został 
ukończony proces projektowania koncepcji architek-
toniczno-urbanistycznej zatytułowanej „Koncepcja 
ideowo-przestrzenna zagospodarowania terenu 
WARR ul. Karmelkowa we Wrocławiu”. W ramach 
przygotowywania się do realizacji idei zawartych 
w opracowanej koncepcji WARR w roku 2009 rozpo-
czął przeprowadzanie analiz ideowych, technicznych 
oraz finansowo-ekonomicznych możliwości realizacji 
zmian architektonicznych objętych opracowaną kon-
cepcją. Jednym z jej elementów jest analiza możli-
wości budowy nowego budynku biurowo-usługowego 
w Centrum Aktywizacji Gospodarczej, którego reali-
zacja rozpocznie się w latach następnych.

 THE ECONOMIC 
 ACTIVATION CENTRE 

The Economic Activation Centre for the construction 
industry in Wrocław, at 29 Karmelkowa St., under the 
name of the Fair and Exhibition Centre for Construc-
tion Industry (ZTBW), was set up by the WARR in 
1997. 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 ac-
cess, in the vicinity of the Customs Office and many 
dynamically operating enterprises. This location was 
one of the important elements related to the possibil-
ity of development of the Economic Activation Cen-
tre. The premises of the Fair and Exhibition Centre for 
Construction Industry cover an area of 12 ha with the 
existing exhibition and commercial buildings, yards 
and access roads. 

The establishment of the Economic Activation Cen-
tre created a possibility of locating in one place many 
businesses from one industry, with the largest trade 
and construction capabilities in the construction in-
dustry across Lower Silesia. In 2009 more than 80 
construction industry entities conducted their activi-
ties in the premises of the Fair and Exhibition Centre 
for Construction Industry. In spite of huge compe-
tition, the accumulation of offers of all the compa-
nies operating within the Centre, which have modern 
materials and new technologies at their disposal, en-
sures their leading role in trade and service activities 
in the construction industry across Lower Silesia.

In 2009 the WARR continued the modernisation of 
the underground infrastructure related to the water 
supply and sewerage systems. Due to the scale of 
the modernisation of these systems, its implementa-
tion is scheduled for six years and it will ultimately 
cover the whole Centre. The project will allow all the 
buildings functioning within this area to be connected 
with new sections of the water supply and sewer-
age systems and, at the same time, it will facilitate 
the connection of these systems to the new building 
structures as part of the planned redevelopment of 
land. The modernisation of sewerage system envis-
ages that this service line will be connected to the 
newly-constructed main sewerage system, which will 
allow the currently operating cesspits to be gradually 
decommissioned. 

In connection with the need to make qualitative 
changes in the use of this land with such an attractive 
location, on which the Economic Activation Centre is 
situated, the process of preparation of an architec-
tural conceptual design entitled “The site develop-
ment concept plan for WARR’s land in Karmelkowa St. 
in Wrocław” was completed in 2009. As part of the 
preparations for the implementation of the site devel-
opment concepts contained in this concept plan, in 
2009 the WARR started feasibility, technical, financial 
and economic analysis with regard to the possibility 
of implementing the architectural changes envisaged 
in the concept plan. One of its elements is the analy-
sis of the possibility of constructing a new office and 
commercial building at the Economic Activation Cen-
tre; the implementation of this construction project 
would start in the next years.
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 BILANS na dzień 31.12.2009 r.  Balance Sheet for December 31st, 2009

AKTYWA / ASSETS    
STAN NA DZIEŃ 

/ STATE AS ON THE 
DAY 31.12.2009    

A AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS 14 026 081,00

I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 4 312,50

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs 

2 Wartość firmy / Goodwill

3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets 4 312,50

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

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 13 995 741,50 

1 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use 13 558 989,64

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) 12 686 881,28

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises and civil- and hyroengineering facilities 655 849,36

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 125 861,44

d) środki transportu / vehicles 47 590,12

e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 42 807,44

2 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 436 751,86

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

III Należności długoterminowe / Long-term receivables

IV Inwestycje długoterminowe / Long-term investments  14 000,00

1 Nieruchomości / Real property

2 Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values

3 Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets

a) w jednostkach powiązanych / in related parties

b) w pozostałych jednostkach / in other entities 14 000,00

• udziały lub akcje / shares 14 000,00

V Inne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 12 027,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 12 027,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Current assets

B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 6 078 654,19

I Zapasy / Inventory 147 434,40

1 Materiały / Materials

2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 146 960,24

3 Produkty gotowe / Finished products

4 Towary / Goods

5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries 474,16

II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 1 002 835,81

1 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties

2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 1 002 835,81

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 389 861,99

• do 12 miesięcy / up to 12 months 389 861,99

• 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 612 973,82

d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 4 895 378,77

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 4 895 378,77

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 4 895 378,77

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 2 175 590,54

• inne środki pieniężne / other cash 2 719 788,23

• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets

2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 33 005,21

SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS 20 104 735,19
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 BILANS na dzień 31.12.2009 r.  Balance Sheet for December 31st, 2009

PASYWA / LIABILITIES
STAN NA DZIEŃ 

/ STATE AS ON THE 
DAY 31.12.2009

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / OWNER’S EQUITY 18 640 596,40

I Kapitał (fundusz) podstawowy / Capital stock 16 797 200,00

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 263 490,06

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

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 1 317 906,86

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

VIII Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 261 999,48

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

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA / LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 1 464 138,79

I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 220 461,18

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax 124 611,37

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar benefits 63 299,56

• długoterminowa / long-term provision

• krótkoterminowa / short-term provision 63 299,56

3 Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 32 550,25

• długoterminowe / long-term provisions

• krótkoterminowe / short-term provisions 32 550,25

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 1 164 530,03

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 1 164 530,03

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: 134 236,75

• do 12 miesięcy / up to 12 months 134 236,75

• 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 180 162,00

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities

i) inne / other 850 131,28

3 Fundusze specjalne / Special funds

IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 79 147,58

1 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 79 147,58

• długoterminowe / long-term 29 385,08

• krótkoterminowe / short-term 49 762,50

SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES 20 104 735,19
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 Rachunek zysków i strat  Profit and loss account 

OPIS / DESCRIPTION
STAN NA DZIEŃ 

/ STATE AS ON THE 
DAY 31.12.2009

A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROM A SALES AND EQUAL,  
OF THAT: 8 643 629,48

• od jednostek powiązanych / from associated units

I Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 8 529 129,98

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

114 499,50

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 8 267 051,33

I Amortyzacja / Amortization and depreciation 323 231,67

II Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 651 480,66

III Usługi obce / Outside services 2 894 030,57

IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees: 530 350,42

• podatek akcyzowy / excise duty

V Wynagrodzenia / Salaries and wages 3 305 299,21

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits 446 394,87

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 116 263,93

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

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)/ GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES (A-B) 376 578,15

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 182 833,15

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 182 833,15

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 251 408,70

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 203 629,16

III Inne koszty operacyjne / Other operating costs 47 779,54

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)/ OPERATING PROFIT (LOSS) (C+D-E) 308 002,60

G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 99 445,39

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: 97 862,60

• 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 1 582,79

H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 13 988,35

I Odsetki, w tym: / Interests, of that: 7 164,38

• 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 6 823,97

I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) / PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY (F+G-H) 393 459,64

J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTS

I Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits

II Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses

K ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFITS (LOSS) 393 459,64

L PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 131 460,16

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

N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)/ NET PROFIT (LOSS) (K-L-M) 261 999,48



31

Misja    The mission

List Prezesa Zarządu    Letter from the President of the Management Board

Informacje ogólne    General informations

Akcjonariusze    The Shareholders

Rada Nadzorcza / Zarząd    The members of the Supervisory / The Management Board

Regionalna Instytucja Finansująca    The Regional Financing Institution

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
The Sectoral Operational Programme “Improvement of the competitiveness of enterprises”

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 
The Integrated Regional Operational Programme, Measure 3.4

Punkt Konsultacyjny dla MSP    The Consultation Centre for SMEs

Modelowanie i prognozowanie makroekonomiczne dla polskiej gospodarki 
Macroeconomic modelling and forecasting for the polish economy

Współpraca z administracją centralną    Cooperation with central administration

Współpraca z regionami    Cooperation with regions

Projekty dla Komisji Europejskiej    Projects for the European Commission

Projekt dla Parlamentu Europejskiego    A project for The European Parliament

Prace badawcze i promocja modelu HERMIN    Research and marketing of the HERMIN model

Badania ewaluacyjne    Evaluation studies

Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2007–2013” 
An evaluation study entitled “Analysis of a list of baseline indicators under the Lubelskie ROP for 2007–2013”

Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013” 
An evaluation study entitled “Evaluation of the system of monitoring indicators under 
the Małopolskie Regional Operational Programme for 2007–2013”

Badanie ewaluacyjne „Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 r. i zakładanego wpływu ich efektów 
na realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” 
An evaluation study entitled “Evaluation of the intakes of applications conducted in 2008 and of the assumed impact of their 
effects on the implementation of the objectives of the Regional Operational Programme for the Podkarpackie Voivodeship”

Projekty przeciwpowodziowe    Flood protection projects

Koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I  
wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 – 35+012 
The conceptual land use plan for flood protection of the Kłodzko Valley – Stage I – flood dikes  
and regulation of the Biała Lądecka River on km 0+000 – 35+012

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły 
na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego” 
Environmental impact prediction regarding the implementation of „The Flood Protection Programme in the Upper 
Vistula River within the area of the Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie Voivodeships”

Inicjatywa Odra Axis Connect    The Odra Axis Connect Initiative

Projekty innowacyjne    Innovation Projects

Projekt ICT    The ICT Project

Projekty szkoleniowe    Training Projects

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2    The Human Capital Operational Programme, Measure 6.2

Dolnośląska Strategia Innowacji – cykl szkoleń i seminariów informacyjno-szkoleniowych 
The Lower Silesian Innovation Strategy – a cycle of information and training seminars

Inwestorstwo zastępcze    Construction Management Services

Narodowe Forum Muzyki    The National Music Forum

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich 
The Construction of the Performing Arts and Sports Hall in Kąty Wrocławskie

Centrum Aktywizacji Gospodarczej    The Economic Activation Centre
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Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Siedziba Spółki:
ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Biuro Projektów:
al. Kochanowskiego 17, 51-601 Wrocław

Biuro Zarządu:
ul. Krupnicza 13, IV p., 50-075 Wrocław

tel.: +48 71 79 70 400

fax: +48 71 79 70 407

e-mail: warr@warr.pl


