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Misją Wrocławskiej agencji 
rozwoju regionalnego 
jest wspieranie samorządów  
lokalnych i podmiotów  
gospodarczych w działaniach  
na rzecz rozwoju Dolnego  
Śląska i regionu odrzańskiego.
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MISSIon
the mission of the Wrocław 
regional Development agency  
is to support local governments 
and businesses in operations 
aimed at development of lower 
silesia and the odra river  
region.
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lISt prezeSa 
zarządu

szanowni państwo,

rok 2011 był kolejnym trudnym i pełnym wyzwań rokiem 

dla gospodarki światowej od czasu załamania się sytu-

acji na rynkach finansowych w 2008 roku. Wysoki po-

ziom niepewności i duża zmienność nastrojów gospo-

darczych, spotęgowane poprzez kryzys finansów 

publicznych w strefie euro, stworzyły niekorzystny i wy-

magający kontekst zarówno dla gospodarki polski, jak  

i jej poszczególnych regionów.

W minionym roku, jako instytucja o charakterze non pro-

fit, staraliśmy się umacniać naszą pozycję w dwóch ob-

szarach. jako regionalna instytucja Finansująca wspie-

raliśmy lokalną przedsiębiorczość środkami dotacji  

z unii europejskiej, natomiast jako instytucja badawcza 

w zakresie modelowania makroekonomicznego współ-

pracowaliśmy z samorządami regionalnymi w całej pol-

sce, ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi 

oraz komisją europejską. 

nasza działalność naukowo-badawcza polegająca m.in. 

na zbudowaniu i udoskonalaniu makroekonomicznego 

modelu Hermin gospodarki krajowej oraz szesnastu 

jego odpowiedników na poziomie polskich województw 

umożliwiła zrealizowanie szeregu specjalistycznych ana-

liz i prognoz, wydatnie wspomagających funkcjonowanie 

władz publicznych, przedsiębiorstw oraz instytucji oto-

czenia biznesu. analizy o charakterze makroekonomicz-

nym przeprowadzane przy zastosowaniu metodologii 

Hermin stały się wizytówką Warr, pozwalając nam za-

istnieć na rynku tego typu usług jako jedyna agencja roz-

woju regionalnego w polsce oraz konkurować z sukce-

sem z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

z doświadczenia Warr korzystają władze samorządo-

we województw w całym kraju. W minionym roku reali-

zowaliśmy projekty badawcze dla województwa mazo-

wieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. 

uczestniczyliśmy w charakterze eksperta we wstęp-

nych pracach nad wieloletnią strategią rozwoju polski 

zachodniej do 2020 roku, obejmującej swym zasięgiem 

województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lu-

buskie, dolnośląskie i opolskie, a także byliśmy zaan-

gażowani w prace nad strategią rozwoju Dolnego Ślą-

ska 2020. 
prezes zarządu

prof. janusz zaleski
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Warr, rozwijając swój potencjał badawczy, dostrzega 

pilną potrzebę zbudowania systemu monitorowania roz-

woju na poziomie regionalnym, krajowym i międzynaro-

dowym. zbudowanie takiego systemu ma obecne 

szczególnie istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że 

w najbliższych miesiącach będą zapadały ostateczne 

rozstrzygnięcia co do kształtu nowej perspektywy finan-

sowej unii europejskiej na lata 2014–2020. ze względu 

na dynamikę aktualnych procesów gospodarczych 

Warr rozwija narzędzia badawcze służące do wielowa-

riantowych projekcji makroekonomicznych, które mogą 

okazać się niezwykle przydatne w procesie podejmowa-

nia przez władze publiczne strategicznych decyzji roz-

wojowych w gwałtownie zmieniających się uwarunkowa-

niach społeczno-ekonomicznych. 

Warr od wielu już lat aktywnie uczestniczy we wspieraniu 

rozwoju i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. 

poprzez dystrybucję dotacji unijnych w ramach partner-

stwa z polską agencją rozwoju przedsiębiorczości pozo-

staje jako regionalna instytucja Finansująca ważnym i roz-

poznawalnym partnerem dla firm w pozyskiwaniu środków 

dotacji unijnych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.  

W ubiegłym roku obsługiwaliśmy programy dotacji ue  

w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospo-

darka, z których w rezultacie po weryfikacji i zatwierdze-

niu 496 wniosków o płatność, przedsiębiorcom wypłaco-

no środki unijne na kwotę ponad 90 mln złotych.

podsumowując miniony rok, chciałbym serdecznie po-

dziękować wszystkim pracownikom Warr i współpracu-

jącym z nami ekspertom, partnerom instytucjonalnym 

Warr oraz członkom rady nadzorczej za wszechstron-

ne wsparcie w realizacji misji spółki.

roczne podsumowanie naszej działalności w formie niniej-

szej publikacji kieruję do wszystkich zainteresowanych 

działalnością Wrocławskiej agencji rozwoju regionalnego 

i zachęcam do zapoznania się ze szczegółami prowadzo-

nych przez nas projektów na kolejnych stronach raportu.

z poważaniem
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Dear sirs/mesdames,
2011 was yet another difficult year full of challenges for the 

global economy from the time of the collapse of the finan-

cial markets in 2008. the high level of uncertainty and the 

high volatility of business confidence, aggravated by the 

public finance crisis in the euro zone, resulted in an adver-

se and demanding context both for the economy of po-

land and for the economies of its particular regions.

as a non-profit institution, last year we tried to strengthen 

our position in two areas. We supported local enterprise 

with european union grant funding as the regional Fi-

nancing institution, while as a research institution enga-

ged in the area of macroeconomic modelling we coope-

rated with the local governments across poland, national 

and foreign research centres as well as the european 

commission. 

our scientific and research activities involving, among 

others, the construction and improvement of the macro-

economic Hermin model of the national economy and 

its sixteen equivalents at the level of the polish regions 

made it possible to prepare a number of specialist ana-

lyses and forecasts supporting the functioning of public 

authorities, enterprises and business support institu-

tions. macroeconomic analyses carried out using the 

Hermin methodology have become the hallmark of 

Warr and allowed our institution to enter the market of 

such services, as the only regional development agen-

cy in poland, and to successfully compete with national 

and foreign research centres.

the local governments from different regions across po-

land use Warr’s experience. last year we carried out re-

search projects for the mazovian, Warmian-masurian and 

Wielkopolska voivodeships. We participated as an expert 

in preliminary work on the long-term Development strate-

gy for Western poland until 2020, which covers the area of 

the West pomeranian, Wielkopolska, lubuskie, lower si-

lesian and opole voivodeships, and we were also invo-

lved in work on the Development strategy for lower silesia 

until 2020.

letter froM the preSIdent  
of the ManageMent Board

prezes zarządu

prof. janusz zaleski
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in developing its research capabilities, Warr can see an 

urgent need to build a system for monitoring the develop-

ment at the regional, national and international level. the 

construction of such a system is now particularly important 

taking into account the fact that in the next months final 

decisions will be made with regard to the shape of the new 

financial perspective of the european union for the years 

2014–2020. given the dynamics of the current economic 

processes, Warr continues to develop its research tools 

used to prepare multivariate macroeconomic forecasts 

which may prove to be extremely useful in the process of 

making strategic development decisions in the abruptly 

changing socio-economic conditions. 

For many years now, Warr has actively participated in sup-

porting the development and innovation activities of lower 

silesian enterprises. through the distribution of eu funds 

under its partnership with the polish agency for enterprise 

Development, as the regional Financing institution Warr 

remains an important and recognised partner for busi-

nesses in obtaining eu grant funding for enterprise forma-

tion and development. last year we supported eu grant 

programmes under the innovative economy operational 

programme and under these programmes more than pln 

90 million in eu funding was paid out to entrepreneurs, after 

review and approval of 496 applications for payment.

summing up the last year, i would like to warmly thank all 

the staff of Warr and the experts cooperating with us, 

Warr’s institutional partners and the members of the su-

pervisory Board for their complete support in the imple-

mentation of our company’s mission.

i would like to present this annual summary of our opera-

tions, in the form of this publication, to all people interested 

in the activities of the Wrocław regional Development 

agency and i encourage them to familiarise themselves 

with the details of the projects implemented by Warr 

which are presented in the next pages of this report.

yours faithfully

president of the management Board
prof. janusz zaleski



6 WrocłaWska agencja rozWoju regionalnego raport roczny 2011

oBSzary dzIałanIa / areaS of operatIon

1

2

3

regIonalna InStytucJa
fInanSuJąca – WdraŻanIe 
dotacJI unII europeJSKIeJ

regIonal fInancIng  
InStItutIon – IMpleMentatIon  
of european unIon grantS

» Wdrażanie krajowych i unijnych
 programów wsparcia msp
» konsultacje na temat dostępnych
 dla msp środków finansowania
» szkolenia w zakresie aplikowania  
 o fundusze ue i rozliczania dotacji

» implementation of national and eu 
 support programmes for smes
» consultations on grants available 
 to smes
» training on application for eu funds
 and grant settlement

» teren zlokalizowany w atrakcyjnej,
 południowo-zachodniej strefie 
 Wrocławia
» 120 tys. m2 powierzchni handlowo-
 -wystawienniczej 
» 90 firm z branży budowlanej

» area located in attractive south
 western zone of Wrocław
» 120 thousand sqm of trade-exhibition 
 area
» 90 smes of construction sector

» strategie rozwoju, badania regionalne  
 i lokalne
» ewaluacje ex ante, bieżące i ex post, 
 w tym projektów i programów  
 współfinansowanych z funduszy ue
» programy wspierania 
 przedsiębiorczości i walki 
 z bezrobociem
» studia wykonalności, inwestorstwo 
 zastępcze i funkcje inżyniera 
 kontraktu
» szkolenia i konferencje
» opracowania z zakresu gospodarki
 wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

» Development strategies, regional  
 and local studies
» Ex ante, mid-term and ex post 
 evaluations, including 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

dzIałalnoŚĆ 
KonSultIngoWa

conSultIng
actIVIty

centruM aKtyWIzacJI 
goSpodarczeJ

the econoMIc actIVatIon 
centre
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aKcJonarIuSze / the ShareholderS

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 s.a. 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%

petroeltecH s.a. 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%
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SKład rady nadzorczeJ I zarządu 
the SuperVISory Board  
and the ManageMent Board

rada nadzorcza SpółKI 
W 2011 r. rada nadzorcza Warr pracowała  
w następującym składzie:
1. pan zbigniew sebastian, przewodniczący rn
2. pan zbigniew Dynak, do 27.06 członek 
 i Wiceprzewodniczący rn
3. pan zbigniew skorupa, członek i od 15.09 
 Wiceprzewodniczący rn
4. pani maria mularczyk, sekretarz rn
5. pan krzysztof nieć, członek rn 
6. pan krzysztof Wierzęć, do 22.01 członek rn
7. pani justyna janowska-Biernat, od 23.03 członek rn
8. pan sebastian lorenc, od 27.06 członek rn

zarząd SpółKI
W 2011 roku zarząd Warr pracował w składzie 
dwuosobowym. Funkcję prezesa zarządu od 
13.07.1998 roku pełni pan prof. janusz zaleski,  
a wiceprezesa zarządu od 01.11.2004 roku pan 
krzysztof Fita.

the SuperVISory Board
in 2011 the supervisory Board of Warr had the 
following composition:
1. mr. zbigniew sebastian, supervisory Board chairman
2. mr. zbigniew Dynak, until 27 june supervisory Board  
 member and vice-chairman 
3. mr. zbigniew skorupa, supervisory Board member, 
 from 15 september supervisory Board vice-chairman
4. ms. maria mularczyk, supervisory Board secretary
5. mr. krzysztof nieć, supervisory Board member
6. mr. krzysztof Wierzęć, until 22 january supervisory
 Board member
7. ms. justyna janowska-Biernat, from 23 march
 supervisory Board member
8. mr. sebastian lorenc, from 27 june supervisory Board
 member

the ManageMent Board
in 2011 the management Board of Warr had two 
members. mr. prof. janusz zaleski has held the 
position of president of the management Board since 
13 july 1998, while mr. krzysztof Fita has held the 
position of vice-president of the management Board 
since 1 november 2004. 
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prograM operacyJny InnoWacyJna goSpodarKa
the InnoVatIVe econoMy operatIonal prograMMe

Wspieranie rozwoju Msp poprzez regionalną instytucję 
finansującą / support of sMes development by the regional 
financing institution

W 2011 roku przeprowadzone zostały przez Warr kolej-
ne nabory wniosków w ramach okresu programowania 
2007–2013. Wrocławska agencja rozwoju regionalne-
go, pełniąca rolę regionalnej instytucji Finansującej dla 
województwa dolnośląskiego, w 2011 roku kontynuowa-
ła obsługę programu operacyjnego innowacyjna go-
spodarka dla Działań: 
1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe 
oraz wdrożenie wyników tych prac”
4.2 „stymulowanie działalności B+r przedsię-
biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego”
4.4 „nowe inwestycje o wysokim potencjale innowa-
cyjnym”
6.1 „paszport do eksportu”
8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej  
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
typu B2B” 

Działania 1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i roz-
wojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” – działania 
te tworzą integralną całość, a ich realizacja odbywa się 
w dwóch etapach. etap i – Działanie 1.4 „Wsparcie pro-
jektów celowych” realizowane jest poprzez dofinanso-
wanie projektów obejmujących prace badawcze i roz-
wojowe, przedsięwzięcia techniczne, technologiczne 
lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców. 
Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń projektów” jest ii eta-
pem realizowanego Działania 1.4 „Wsparcie wdrożeń 
projektów” i przeznaczone jest na realizację projektów 

in 2011 the next calls for applications were organ-
ised by Warr under the programming period 
2007–2013. the Wrocław regional Development 
agency (Warr), performing the role of the region-
al Financing institution for the lower silesian 
voivodeship, continued to support the innovative 
economy operational programme under the follow-
ing measures:
1.4–4.1 “support for r&D and implementation of r&D 
results”
4.2 “stimulating r&D activities of enterprises and 
support in the area of industrial design”
4.4 “new investments of highly innovative potential”
6.1 “passport to export”
8.1 “support for business activity in the area of 
electronic business”
8.2 “support for implementing electronic B2B 
solutions”

measures 1.4–4.1 “support for r&D and implemen-
tation of r&D results” – these measures form an 
integral whole and their implementation is done in 
two stages. stage i – measure 1.4 “support for 
goal-oriented projects” is implemented by co-fi-
nancing of projects involving research and develop-
ment as well as technical, technological or organi-
sational projects carried out by entrepreneurs. 
measure 4.1 “support for the implementation of 
projects” is stage ii of the implemented measure 
1.4 “support for the implementation of projects” is 
intended for capital projects with a consultancy 
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inwestycyjnych wraz z komponentem doradczym (za-
kup środków trwałych lub wartości niematerialnych  
i prawnych) związanych z wdrożeniem wyników prac 
B+r realizowanych w ramach Działania 1.4 lub w ra-
mach programu realizowanego przez ministra nauki  
i szkolnictwa Wyższego, tj. inicjatywy technologicznej 
i. 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. W 2011 roku odbyły 
się dwa nabory wniosków. W ich ramach do Wrocław-
skiej agencji rozwoju regionalnego złożono 64 wnio-
ski na łączną kwotę dofinansowania 129 849 024,50 pln. 
W tym okresie podpisano 11 umów dotacji na łączną 
kwotę dofinansowania w wysokości 30 143 195,00 
pln.

dzIałanIe 4.2
W ramach Działania 4.2 wsparciem objęte są dwa typy 
projektów. pierwszy typ dotyczy projektów związanych 
z rozwojem działalności B+r (już prowadzonej  
w przedsiębiorstwie lub którą przedsiębiorca zamierza 
prowadzić), w tym przekształcenia przedsiębiorcy  
w centrum Badawczo-rozwojowe (cBr), obejmujące 
zakup usług doradczych i szkoleniowych, zakup środ-
ków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych 

component (purchase of fixed or intangible assets) 
related to the implementation of the outcomes of 
r&D work carried out under measure 1.4 or under 
the programme implemented by the minister of sci-
ence and Higher education, i.e. technological initi-
ative i. the budget of measures 1.4–4.1 for the en-
tire country is, respectively: measure 1.4 – eur 
390,352,176; measure 4.1 – eur 390,000,000. two 
application intakes took place in 2011 during which 
64 applications for a total amount of pln 
129,849,024.50 in grant funding were submitted to 
the Wrocław regional Development agency. During 
this period, 11 funding agreements were signed for 
a total funding amount of pln 30,143,195.00.

MeaSure 4.2
under measure 4.2, two types of projects were sup-
ported. the first type includes projects related to the 
development of r&D activities (which are already car-
ried out by an enterprise or which an entrepreneur in-
tends to carry out), including the transformation of an 
enterprise into a research and Development centre 
(r&Dc), involving the acquisition of consultancy and 
training services or the purchase of fixed and intangi-
ble assets associated with the carrying out of r&D ac-

wartość przyznanycH dotacji w ramacH działania 1.4–4.1 
tHe value of grants under measure 1.4–4.1

30 143 195 pln
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związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+r  
w przedsiębiorstwach. Drugi typ projektów objęty 
wsparciem to działania w zakresie opracowania wzoru 
przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do 
produkcji. Dofinansowane mogą być zakupy usług 
szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych 
produktów wzorniczych oraz usług doradczych zwią-
zanych z opracowaniem wzoru, a także niezbędne 
szkolenia oraz zakup środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykona-
nia partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryj-
nej. W ramach Działania 4.2 w roku 2011 Warr prowa-
dził kontrolę prawidłowości realizacji projektów.

dzIałanIe 4.4
Działanie 4.4 przeznaczone jest na wsparcie projektów 
inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym  
w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych, stosowanych 
nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających sto-
pień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie-
przekraczający 15%, rozwiązań technologicznych w pro-
dukcji i usługach, prowadzących do powstania nowego 
lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Wartość 
wydatków kwalifikujących się do objęcia 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 przedsiębiorcy na jeden projekt to: 
• na część inwestycyjną projektu – 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. W 2011 roku Wrocławska agencja 
rozwoju regionalnego nie prowadziła naboru wnio-

tivities in enterprises. the other type of projects cov-
ered by this support includes activities related to the 
development of industrial designs or utility models and 
their introduction into production. Funding can be pro-
vided to finance the purchase of training services as-
sociated with the implementation of new design prod-
ucts and consultancy services related to the 
development of a design as well as any required train-
ing and purchase of fixed and intangible assets neces-
sary to make a test batch and to introduce an individu-
al design into mass production. under measure 4.2, in 
2011 Warr carried out an inspection to check the cor-
rectness of the implementation the projects.

MeaSure 4.4
measure 4.4 is designed to support investment projects 
of high innovative potential involving the purchase or 
implementation of new technological solutions in man-
ufacturing and services, applied for no longer than 3 
years in the world or whose level of dissemination 
throughout the world in a given industry does not ex-
ceed 15%, which lead to the creation of a new or sig-
nificantly improved product or service. the value of 
expenditure eligible for financial support under a par-
ticular project 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 project is as follows:
• the investment part of the project – PLN 40 000 000,
• consultancy services – PLN 1 000 000,
• training – PLN 1 000 000.
the budget for measure 4.4 is eur 1,420,000,000 for 
the entire country. in 2011 the Wrocław regional Devel-
opment agency did not organise any calls for applica-

Przykłady wykorzystania dotacji
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka

Examples of use of grants from 
Innovative Economy Operational 
Programme
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sków w ramach ww. Działania. W tym okresie nie pod-
pisano również żadnej nowej umowy wsparcia.

dzIałanIe 6.1
Działanie 6.1 „paszport do eksportu” ma na celu 
wzmocnienie pozycji krajowej gospodarki poprzez pro-
mocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarcze-
go i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów 
handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego 
eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących 
działalność eksportową. W ramach Działania 6.1 dofi-
nansowane mogą zostać projekty związane z rozpo-
czynaniem działalności eksportowej i nawiązaniem 
kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi 
obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia  
w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji 
eksportu, uzyskanie niezbędnych dokumentów upraw-
niających do wprowadzenia produktów/usług przedsię-
biorcy na wybrany rynek zagraniczny, badania rynków 
zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wysta-
wienniczych oraz w zorganizowanych misjach gospo-
darczych za granicą. Budżet dla Działania 6.1 w skali 
całego kraju wynosi 121 840 000 eur.
We Wrocławskiej agencji rozwoju regionalnego  
w ramach trzech naborów w 2011 r. złożono w sumie 
312 wniosków na łączną kwotę 9 344 095,18 pln.  
W tym okresie zawarto 99 umów dotacji na łączną 
kwotę 4 480 929,24 pln.

tions under this measure and no new financial support 
agreements were signed.

MeaSure 6.1
measure 6.1 “passport to export” is designed to 
strengthen the position of the polish economy 
through the promotion of poland as an attractive 
economic partner and a place where valuable trade 
contacts can be established; its aim is also to in-
crease the volume of polish exports and the number 
of entrepreneurs involved in export activities. under 
measure 6.1, financial support can be obtained for 
projects aimed at launching export activities and es-
tablishing trade contacts with foreign partners; this 
includes in particular consultancy and training in the 
promotion of sales abroad and in the promotion of 
exports, obtaining necessary documents allowing 
an entrepreneur to market his products/services in a 
selected foreign market, foreign market surveys, the 
participation in foreign trade fairs and exhibitions as 
well as in organised business missions abroad. the 
budget for this measure is eur 121,840,000 for the 
entire country. During the three application intakes 
held in 2011, 312 applications altogether were sub-
mitted to the Wrocław regional Development agen-
cy for a total amount of pln 9,344,095.18. over this 
period, 99 grant agreements totalling pln 
4,480,929.24 were entered into.

łĄczna wartość umÓw o dotacje w 2011 roKu w ramacH działania 6.1
tHe total value of grant agreements in 2011 under measure 6.1

4 480 929 pln

Przykład wykorzystania 
środków pomocowych  
z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 

Example of use of grants 
from Innovative 
Economy Operational 
Programme
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dzIałanIe 8.1 i 8.2
Działania 8.1 i 8.2 za główny cel stawiają sobie wspie-
ranie gospodarki elektronicznej. Działanie 8.1 wspar-
ciem obejmuje projekty mające na celu świadczenie 
usług drogą elektroniczną (e-usług) lub wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia 
tych usług. Działanie skierowane jest do mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw prowadzących działalność go-
spodarczą nie dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wpisu 
przedsiębiorcy do krajowego rejestru sądowego lub 
ewidencji Działalności gospodarczej. Wsparcie może 
zostać przyznane na indywidualne projekty mające na 
celu świadczenie e-usługi lub wytworzenie produktów 
cyfrowych niezbędnych do świadczenia tej usługi, któ-
re nie mogą być realizowane dłużej niż 24 miesiące. 
Działanie 8.2 jest kierowane do przedsiębiorców  
z sektora msp, którzy, współpracując z co najmniej 
dwoma innymi przedsiębiorcami, planują rozpoczęcie 
lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elek-
troniczne, w tym w szczególności przez integrację sys-
temów informatycznych współpracujących przedsię-
biorstw w celu umożliwienia automatyzacji wymiany 
informacji między systemami informatycznymi tych 
przedsiębiorstw. W ramach Działania 8.2 wsparciem 
objęte są wszelkie działania w zakresie funkcjonowa-
nia firm, optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach 
oraz dostosowania polskich przedsiębiorstw do stan-
dardów stosowanych w gospodarce opartej na wiedzy 
poprzez wdrożenie systemu komunikacji B2B w przed-
siębiorstwach. 

MeaSure 8.1 and 8.2
the main goal of measures 8.1 and 8.2 is to sup-
port electronic business. Financial support under 
measure 8.1 is available for projects designed to 
provide electronic services (e-services) or to de-
velop digital products necessary to provide such 
services. this measure is targeted at micro- and 
small enterprises that have conducted business for 
no longer than 1 year, counting from the date of an 
entrepreneur’s registration in the national court 
register or in the register of Business activity. 
support can be granted for individual projects in-
tended to provide e-services or to develop digital 
products necessary to provide such services, but 
they may not be implemented for a period longer 
than 24 months. 
measure 8.2 is addressed to entrepreneurs from the 
smes sector who, in collaboration with at least two 
other entrepreneurs, plan to start or develop coopera-
tion based on electronic solutions, in particular 
through the integration of the it systems of the coop-
erating enterprises, in order to enable automation of 
information exchange between the it systems of such 
enterprises. Financial support under measure 8.2 is 
available for any activities related to the functioning of 
firms, optimization of corporate processes and the 
adaptation of polish enterprises to the standards 
used in the knowledge-based economy through the 
implementation of a B2B communication system in 
enterprises.

Przykład wykorzystania 
środków pomocowych 
z Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka 

Example of use 
of grants 
from Innovative 
Economy 
Operational Programme
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Budżet dla Działania 8.1 w skali całego kraju wynosi 
385 635 294,00 eur, natomiast dla Działania 8.2 rów-
nież w skali całego kraju 460 817 882,00 eur. 
W ramach dwóch naborów w roku 2011 do Działania 
8.1 poig we Wrocławskiej agencji rozwoju regional-
nego złożono 125 aplikacji na łączną kwotę dofinanso-
wania 67 871 519,21 pln, w tym okresie podpisano 16 
umów dotacji na łączną kwotę dofinansowania w wy-
sokości 7 382 518,20. natomiast w ramach Działania 
8.2 do Warr wpłynęły 92 wnioski na łączną kwotę do-
finansowania 41 372 992,88 pln, w tym okresie podpi-
sano 16 umów dotacji na łączną kwotę dofinansowania 
w wysokości 7 727 760,16 pln.

the budget for measure 8.1 is eur 385,635,294 for 
the entire country, whereas for measure 8.2 it is eur 
460,817,882, also for the entire country. During two 
calls for applications for ie op measure 8.1 organ-
ised in 2011, 125 applications for grant funding for  
a total amount of pln 67,871,519.21 were submitted 
to the Wrocław regional Development agency and 
during this period Warr signed 16 grant agree-
ments totalling pln 7,382,518.20. under measure 
8.2, Warr received 92 applications totalling pln 
41,372,992.88 and during this period it signed 16 
grant agreements totalling pln 7,727,760.16 in grant 
funding.

umÓw dotacji  
w ramacH działania 8.1 
grant agreements
under measure 8.1

łĄczna Kwota dofinansowania
tHe total amount of funding

7 382 518 pln16
poddzIałanIe poIg 5.4.1
ponadto w 2011 roku Wrocławska agencja rozwoju re-
gionalnego prowadziła z polską agencją rozwoju przed-
siębiorczości negocjacje, których efektem były ustalenia  
w kwestii przejęcia do obsługi nowego poddziałania poig 
5.4.1 – „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własno-
ści przemysłowej”. W wyniku uzgodnień Wrocławska 
agencja rozwoju regionalnego w 2012 roku po raz pierw-
szy będzie obsługiwała to poddziałanie. łączny jego bu-
dżet wynosi 35 100 000 eur.
W ramach wszystkich programów obsługiwanych przez 
riF we Wrocławskiej agencji rozwoju regionalnego  
w 2011 roku prowadzone były działania związane  
z wdrażaniem projektów w ramach zawartych umów o do-
finansowanie. zadania te koncentrowały się na przyjmo-
waniu i zatwierdzaniu wszystkich zabezpieczeń umów  
o dofinansowanie, organizacji szkoleń dla beneficjentów, 
kontroli projektów w miejscu ich realizacji, weryfikacji wnio-
sków o płatność i rekomendowaniu kwot do wypłaty 
wynikających z dokumentacji rozliczeniowej, weryfika-
cji planów rozwoju eksportu i rozpatrywaniu wniosków  
o wprowadzanie zmian do umów dotacji.

SuB-MeaSure 5.4.1 Ie op
moreover, in 2011 the Wrocław regional Development 
agency held negotiations with the polish agency for en-
terprise Development as an effect of which it was agreed 
that Warr would take over support for the new sub-
measure 5.4.1 ie op “support to obtain/implement in-
dustrial property protection”. as a result of these agree-
ments, in 2012 the Wrocław regional Development 
agency will for the first time provide support under this 
sub-measure. its total budget is eur 35,100,000.
under all the programmes supported by the Wrocław re-
gional Development agency in its capacity as the riF, in 
2011 Warr carried out activities associated with the im-
plementation of the projects provided for under the fund-
ing agreements. these tasks focused on the following: to 
accept and approve all types of collateral security provid-
ed under the funding agreements; to organize training for 
the beneficiaries; to inspect the projects at the place of 
their implementation; to review payment applications and 
to recommend amounts for payment resulting from ex-
penditure documentation; to review export development 
plans; and to consider applications to amend the grant 
agreements. 

Przykład wykorzystania środków 
pomocowych z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

Example of use of grants from 
Innovative Economy Operational 
Programme
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W zaKreSIe rozlIczeń I Wypłat 
dofInanSoWanIa dane fInanSoWe 
KSztałtuJą SIę naStępuJąco:

POIG – Działanie 1.4–4.1
W 2011 r. do riF wpłynęło 79 wniosków o wypłatę wspar-
cia na łączną kwotę wnioskowaną 22 847 940,92 pln, 
zatwierdzone zostały 64 wnioski o płatność na łączną re-
komendowaną kwotę 12 878 146,37 pln, natomiast 
parp zrealizowała płatności na rzecz Beneficjentów za 
60 wniosków w wysokości 11 585 763,50 pln.

aS far aS SettleMentS and dISBurSe-
MentS of fundS are concerned, the 
fInancIal data are aS folloWS:

IE OP – Measure 1.4–4.1
in 2011 the riF received 79 applications for financial support 
for a total requested amount of pln 22,847,940.92. 64 pay-
ment applications were approved for a total recommended 
amount of pln 12,878,146.37, whereas the polish agency for 
enterprise Development (parp) made payments to the Ben-
eficiaries for 60 applications amounting to pln 11,585,763.50.

zatwierdzone wniosKi / approved applications

zatwierdzone wniosKi / approved applications

Kwota dofinansowania / tHe amount of funding

Kwota dofinansowania / tHe amount of funding

11 585 763 pln

51 743 737 pln

60

22

1.4–4.1

4.4

POIG – Działanie 4.4
W 2011 r. do riF wpłynęło 36 wniosków o wypłatę 
wsparcia na łączną kwotę wnioskowaną 104 669 944,18 
pln, zatwierdzone zostały 24 wnioski o płatność na 
łączną rekomendowaną kwotę 45 248 991,77 pln, na-
tomiast parp zrealizowała płatności na rzecz Benefi-
cjentów za 22 wnioski w wysokości 51 743 737,86 pln. 
różnica pomiędzy kwotą zatwierdzoną a wypłaconą 
wynika m.in. z faktu, iż dodatkowe płatności zostały 
zrealizowane na podstawie wniosków o płatność, któ-
rych zatwierdzenie pozostawało w kompetencjach 
parp.

IE OP – Measure 4.4
in 2011 the riF received 36 applications for financial 
support for a total requested amount of pln 
104,669,944.18. 24 payment applications were ap-
proved for a total recommended amount of pln 
45,248,991.77, whereas parp made payments to the 
Beneficiaries for 22 applications amounting to pln 
51,743,737.86. the difference between the approved 
amount and the disbursed amount results, among oth-
ers, from the fact that additional payments were made 
on the basis of payment applications the approval of 
which was within the competence of parp.

POIG – Działanie 6.1
W 2011 r. do riF wpłynęły 103 wnioski o wypłatę 
wsparcia na łączną kwotę wnioskowaną 1 798 079,11 
pln, zatwierdzonych zostało 69 wniosków o płatność 
na łączną rekomendowaną kwotę 777 924,40 pln, na-
tomiast parp zrealizowała płatności na rzecz Benefi-
cjentów za 70 wniosków w wysokości 749 322,63 pln. 

różnica pomiędzy liczbą wniosków o płatność reko-
mendowaną przez riF w 2011 roku, a wypłaconą przez 
parp wynika m.in. z faktu, że parp dokonywała płat-
ności na rzecz Beneficjentów na podstawie wniosków 
o płatność rekomendowanych przez riF jeszcze  
w 2010 roku. natomiast różnica pomiędzy liczbą wnio-

IE OP – Measure 6.1
in 2011 the riF received 103 applications for financial sup-
port for a total requested amount of pln 1,798,079.11.  
69 payment applications were approved for a total recom-
mended amount of pln 777,924.40, whereas parp made 
payments to the Beneficiaries for 70 applications amount-
ing to pln 749,322.63. 

the difference between the number of payment applica-
tions recommended by the riF in 2011 and the number of 
applications for which parp made payments results, 
among others, from the fact that parp made payments to 
the Beneficiaries on the basis of payment applications rec-
ommended by the riF still in 2010. on the other hand, the 
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749 322 pln70

sków o płatność złożoną przez Beneficjentów w 2011 
roku a zarekomendowaną do płatności przez riF wyni-
ka m.in. z faktu, że riF dokonywała rekomendacji płat-
ności w 2011 roku dla wniosków złożonych przez Be-
neficjentów w latach wcześniejszych.

difference between the number of payment applications 
submitted by the Beneficiaries in 2011 and the number of 
applications recommended for payment by the riF results, 
among others, from the fact that in 2011 the riF made pay-
ment recommendations with regard to applications submit-
ted by the Beneficiaries in previous years.

POIG – Działanie 8.1
W 2011 r. do riF wpłynęło 227 wniosków o wypłatę 
wsparcia na łączną kwotę wnioskowaną 22 017 935,99 
pln, zatwierdzone zostały 284 wnioski o płatność na 
łączną rekomendowaną kwotę 21 092 948,01 pln, 
natomiast parp zrealizowała płatności na rzecz Be-
neficjentów za 265 wniosków w wysokości 19 955 370,21 
pln. różnica pomiędzy liczbą wniosków o płatność 
złożoną w 2011 roku a rekomendowaną przez riF wy-
nika m.in. z faktu, że rekomendację uzyskały także 
wnioski złożone w latach wcześniejszych.

IE OP – Measure 8.1
in 2011 the riF received 227 applications for financial 
support for a total requested amount of pln 22,017,935.99. 
284 payment applications were approved for a total rec-
ommended amount of pln 21,092,948.01, whereas 
parp made payments to the Beneficiaries for 265 appli-
cations amounting to pln 19,955,370.21. the difference 
between the number of applications for payment submit-
ted in 2011 and the number of applications recommend-
ed by the riF results, among others, from the fact that 
some applications submitted in previous years received 
recommendation for payment.

6.1

19 955 370 pln265
8.1

POIG – Działanie 8.2
W 2011 r. do riF wpłynęło 48 wniosków o wypłatę 
wsparcia na łączną kwotę wnioskowaną 5 277 474,70 
pln, zatwierdzonych zostało 79 wniosków o płatność 
na łączną rekomendowaną kwotę 6 169 036,27 pln, 
natomiast parp zrealizowała płatności na rzecz Bene-
ficjentów za 79 wniosków w wysokości 6 719 282,15 
pln. różnica pomiędzy liczbą wniosków o płatność 
złożoną w 2011 roku a rekomendowaną przez riF wy-
nika m.in. z faktu, że rekomendację uzyskały także 
wnioski złożone w latach wcześniejszych. ponadto róż-
nica pomiędzy kwotą zatwierdzoną a wypłaconą wyni-
ka m.in. z faktu, iż dodatkowe płatności zostały zreali-
zowane na podstawie wniosków o płatność, których 
zatwierdzenie pozostawało w kompetencjach parp.

IE OP – Measure 8.2
in 2011 the riF received 48 applications for financial sup-
port for a total requested amount of pln 5,277,474.70. 79 
payment applications were approved for a total recom-
mended amount of pln 6,169,036.27, whereas parp 
made payments to the Beneficiaries for 79 applications 
amounting to pln 6,719,282.15. the difference between 
the number of payment applications submitted in 2011 
and the number of applications recommended by the riF 
results, among others, from the fact that some applica-
tions submitted in previous years received recommenda-
tion for payment. moreover, the difference between the 
approved amount and the disbursed amount results, 
among others, from the fact that additional payments 
were made on the basis of payment applications the ap-
proval of which was within the competence of parp.

6 719 282 pln79
8.2

zatwierdzone wniosKi / approved applications

zatwierdzone wniosKi / approved applications

zatwierdzone wniosKi / approved applications

Kwota dofinansowania / tHe amount of funding

Kwota dofinansowania / tHe amount of funding

Kwota dofinansowania / tHe amount of funding
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SeKtoroWy prograM operacyJny „WzroSt 
KonKurencyJnoŚcI przedSIęBIorStW”
W 2011 roku Wrocławska agencja rozwoju regionalne-
go zajmowała się obsługą programów zamkniętych  
z okresu programowania 2004–2006 – sektorowy pro-
gram operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw” Działania 2.1 i 2.3 oraz poddziałanie 2.2.1, a tak-
że programów phare. zadania riF koncentrowały się 
głównie na współpracy z parp w zakresie kontroli trwało-
ści projektów, obsłudze wniosków o wprowadzenie 
zmian do umów, udostępnianiu informacji i dokumentacji 
dotyczącej zamkniętych programów na żądanie instytu-
cji uprawnionych do nadzorowania i kontroli ww. projek-
tów. Warr prowadził dodatkowo działania związane  
z odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków do-
tacji phare, a także raportował i nadzorował usuwanie 
nieprawidłowości stwierdzonych w czasie obowią-
zywania umów dotacji po wypłacie dofinansowania.

zIntegroWany prograM operacyJny 
rozWoJu regIonalnego dzIałanIe 3.4
W 2011 r. Warr kontynuował realizację zadań powierzo-
nych przez samorząd Województwa Dolnośląskiego  
w zakresie Działania 3.4 mikroprzedsiębiorstwa w woje-
wództwie dolnośląskim w ramach zporr 2004–2006, 
którego celem było zwiększenie konkurencyjności mikro-
przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjali-
stycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwesty-
cyjnej w początkowym okresie funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Działania Warr koncentrowały się  
w szczególności na przeprowadzaniu kontroli trwałości 
projektów, monitorowaniu utrzymania przez Beneficjentów 
wskaźników rezultatu projektów, tj. poziomu zatrudnienia 
oraz usług zaplanowanych we wnioskach o dofinansowa-
nie, a także na bieżącej obsłudze realizowanych przez Be-
neficjentów projektów. Warr zaangażowany był również 
w proces wyjaśniania nieprawidłowości w realizacji projek-
tów oraz analizowania sytuacji problemowych, które poja-
wiły się w okresie trwałości projektów. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi w szcze-
gólności realizowania projektów niezgodnie z zapisami 
umowy o dofinansowanie, wytycznymi lub przepisami pra-
wa, Warr zajmował się windykacją środków, a także 
obsługą spraw sądowych. W 2011 r. Warr wypełniał 
ponadto obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
z przeprowadzonych działań kontrolnych, stwierdzo-
nych nieprawidłowości oraz zwrotów środków przez 
Beneficjentów. Dodatkowo Warr realizował również 
zadania związane z archiwizacją dokumentacji Działa-
nia 3.4, a także inne zadania zlecone przez instytucje 
nadrzędne zaangażowane we wdrażanie Działania 

the Sectoral operatIonal prograMMe 
“IMproVeMent of the coMpetItIVeneSS 
of enterprISeS”
in 2011 the Wrocław regional Development agency was 
involved in the support of the closed programmes from 
the 2004–2006 programming period of the sectoral op-
erational programme “improvement of the competitive-
ness of enterprises”.
under measures 2.1 and 2.3, sub-measure 2.2.1 as well 
as the phare programmes, the riF’s tasks mainly fo-
cused on the cooperation with parp in controlling project 
continuity, handling of the applications to amend the 
agreements, making available information and docu-
mentation concerning the closed programmes at the re-
quest of the institutions authorised to supervise and in-
spect the a.m. projects. additionally, Warr performed 
activities related to the recovery of unduly received phare 
grant funding; it also reported and oversaw the elimina-
tion of any irregularities found during the term of the grant 
agreements, after the disbursement of grant funding.

the Integrated regIonal operatIonal 
prograMMe MeaSure 3.4
in 2011 Warr continued the performance of its tasks en-
trusted to it by the local government of the lower silesian 
voivodeship with respect to measure 3.4 “micro-enterpris-
es within lower silesia under the integrated regional op-
erational programme (ir op) 2004–2006”; it was designed 
to increase the competitiveness of micro-enterprises by 
facilitating their access to specialist consultancy services 
and by increasing their investment capabilities in the initial 
period of operation of such enterprises. Warr’s activities 
were concentrated in particular on the control of project 
continuity, monitoring of the maintenance of the project 
outcome indicators by the Beneficiaries, i.e. the employ-
ment level and the services planned in the applications for 
funding, as well as on day-to-day support of the projects 
implemented by the Beneficiaries. Warr was also in-
volved in the process of clearing up any irregularities in 
project implementation and analysing problem situations 
that had arisen during the duration of the projects. in the 
event that any irregularities were found by Warr, in par-
ticular where the projects were carried out inconsistently 
with the provisions of the funding agreements, the guide-
lines or applicable legislation, Warr dealt with the recov-
ery of funds and handled court cases. moreover, in 2011 
Warr also performed its reporting obligations associated 
with its control activities, any irregularities found or funds 
returned by the Beneficiaries. in addition, Warr also car-
ried out the tasks connected with archiving measure 3.4. 
documentation and any other tasks assigned to it by the 
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3.4, tj. ministerstwo rozwoju regionalnego oraz urząd 
marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

punKt KonSultacyJny dla MSp
W roku 2011 regionalny punkt konsultacyjny Wrocław-
skiej agencji rozwoju regionalnego świadczył bezpłat-
ne usługi informacyjne dla mikro-, małych, średnich i du-
żych przedsiębiorców oraz dla osób podejmujących 
działalność gospodarczą. W 2011 roku konsultanci pk 
Warr zrealizowali 612 usług informacyjnych dla 572 
klientów. klienci punktu konsultacyjnego poszukiwali 
przede wszystkim informacji na temat dostępnych 
w regionie form wsparcia na realizację projektów. infor-
macje przekazywane przez konsultantów dotyczyły 
najczęściej działań programu operacyjnego innowa-
cyjna gospodarka obsługiwanych przez Warr w ra-

superior institutions engaged in the implementation of 
measure 3.4, i.e. the ministry of regional Development 
and the marshal’s office of lower silesian voivodeship.

the conSultatIon centre for SMeS
in 2011 Warr’s regional consultation centre pro-
vided free information services to micro-, small, me-
dium and large enterprises as well as to individuals 
planning to set up a business. in 2011 the consulta-
tion centre’s consultants provided 612 information 
services to 572 customers. the consultation centre’s 
clients mainly sought information on the forms of 
project implementation support available within the 
region. information provided by the consultants most 
frequently related to the measures of the innovative 
economy operational programme, primarily those 

W 2011 roKu KonSultancI punKtu  
KonSultacyJnego Warr zrealIzoWalI 
612 uSług InforMacyJnych dla 572 KlIentóW
in 2011 the consultants of the warr’s consultation centre provided 
612 information services to 572 customers

mach pełnienia roli regionalnej instytucji Finansującej 
dla województwa dolnośląskiego. konsultanci punk-
tu konsultacyjnego udzielali również informacji na 
temat dostępnej oferty funduszy pożyczkowych,  
a także z zakresu możliwości i zasad korzystania  
z usług specjalistycznych (usług doradczych o cha-
rakterze proinnowacyjnym, proeksportowym, dofi-
nansowanych szkoleń) oraz innych informacji, m.in. 
dotyczących instytucji otoczenia biznesu. 
W roku 2011 konsultanci regionalnego punktu konsul-
tacyjnego uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach 
organizowanych m.in. przez urząd marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i stowarzyszenie przedsię-
biorców ziemi kobierzyckiej.
17 maja 2011 r. regionalny punkt konsultacyjny  
w imieniu Dolnośląskiej sieci punktów konsultacyjnych 
zorganizował konferencję regionalną pt. „W labiryncie 
funduszy unijnych – aktualne możliwości wsparcia dla 
przedsiębiorców”. konferencja była poświęcona promo-
cji bezpłatnych usług informacyjnych ksu oraz zaprezen-
towaniu oferty dostępnych form wsparcia dla przedsię-

supported by Warr in its capacity of the regional Fi-
nancing institution for the lower silesia region. the 
consultation centre’s consultants also provided infor-
mation on the available offer of loan funding and infor-
mation on the possibility and rules of using specialist 
services (innovation-oriented and export-oriented ad-
visory services, co-financed training) as well as the 
data of, among others, business support institutions. 
in 2011 the regional consultation centre’s consult-
ants participated in conferences and meetings organ-
ised by, inter alia, the marshal’s office of lower sile-
sian voivodeship and the association of entrepreneurs 
of the kobierzyce land. 
on 17 may 2011 the regional consultation centre or-
ganised, on behalf of the lower silesian network of 
consultation centres, a regional conference entitled 
“in the labyrinth of eu funds – the current possibilities 
of support to entrepreneurs”. this conference was de-
voted to the promotion of free information services 
provided by the national service system and to the 
presentation of offers of various forms of support 
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biorców. W wydarzeniu udział wzięło ponad 70 
przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działal-
ność gospodarczą. jako prelegenci w spotkaniu wystą-
pili przedstawiciele m.in. polskiej agencji rozwoju przed-
siębiorczości, urzędu miasta Wrocławia, Dolnośląskiej 
instytucji pośredniczącej, Banku gospodarstwa krajo-
wego oraz agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnic-
twa, przedstawiając oferty swoich instytucji dotyczące 
form wspierania przedsiębiorczości w regionie. 
z dniem 31 grudnia 2011 r., w związku z zakończeniem 
realizacji projektu na świadczenie bezpłatnych usług 
informacyjnych, regionalny punkt konsultacyjny Wro-
cławskiej agencji rozwoju regionalnego zakończył 
swoją działalność.
W ramach całego realizowanego projektu na prowadze-
nie regionalnego punktu konsultacyjnego w okresie od 
września 2008 do grudnia 2011 konsultanci pk wy-
świadczyli łącznie 2478 usług informacyjnych dla 2205 
klientów. jako koordynator Dolnośląskiej sieci punktów 
konsultacyjnych, regionalny punkt konsultacyjny przy 
Wrocławskiej agencji rozwoju regionalnego prowadził 
koordynację i monitoring działań punktów konsultacyj-
nych w województwie dolnośląskim. 
W ramach promocji bezpłatnych usług informacyjnych 
w regionie w okresie od września 2008 do październi-
ka 2011 r. regionalny punkt konsultacyjny zorganizo-
wał i przeprowadził 3 konferencje regionalne dla przed-
siębiorców i osób zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą oraz liczne spotkania informacyjne na 
temat dostępnych w regionie form wsparcia. tylko  
w 2008 r. pracownicy punktu konsultacyjnego prze-
prowadzili 26 spotkań informacyjnych we wszystkich 
powiatach województwa dolnośląskiego. ponadto 
przez cały okres realizacji projektu konsultanci uczest-
niczyli w roli prelegentów w 16 konferencjach i spotka-
niach organizowanych m.in. przez polską agencję 
rozwoju przedsiębiorczości, urząd marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego oraz inne instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości. 

available to entrepreneurs. more than 70 entrepre-
neurs and people planning to start their own business 
took part in this event. representatives of the follow-
ing institutions, among others: polish agency for en-
terprise Development, Wrocław city office, lower si-
lesian intermediary Body, Bank gospodarstwa 
krajowego, and agency for restructuring and mod-
ernization of agriculture, participated in this confer-
ence as speakers presenting offers of their institu-
tions relating to forms of regional enterprise support. 
as of 31 December 2011, due to the completion of the 
implementation of the project involving the provision 
of free information services, the regional consulta-
tion centre of the Wrocław regional Development 
agency wound up its operations. under the entire 
project consisting in running the regional consulta-
tion centre, which was implemented during the peri-
od from september 2008 until December 2011, the 
centre’s consultants provided a total of 2478 informa-
tion services to 2205 customers. as the coordinator 
of the lower silesian network of consultation cen-
tres, Warr’s regional consultation centre coordi-
nated and monitored the activities of the consultation 
centres in lower silesia. to promote free information 
services in the region, during the period between 
september 2008 and october 2011 the regional 
consultation centre organized and conducted 3 re-
gional conferences for entrepreneurs and people 
planning to start their own business as well as numer-
ous information meetings on aid forms available in the 
region. only in 2008 the consultation centre’s staff 
held 26 information meetings in all counties of the 
lower silesian voivodeship. moreover, throughout the 
entire period of project implementation the consult-
ants participated as speakers in 16 conferences and 
meetings organized by, inter alia, the polish agency 
for enterprise Development, marshal’s office of low-
er silesian voivodeship and other business support 
institutions.

Przykład wykorzystania środków 
pomocowych z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

Example of use of grants from 
Innovative Economy Operational 
Programme
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ModeloWanIe I prognozoWanIe MaKroeKonoMIczne 
dla polSKIeJ goSpodarKI 
MacroeconoMIc ModellIng and forecaStIng 
for the polISh econoMy

proJeKty dla KoMISJI europeJSKIeJ
W 2011 r. z udziałem Warr kontynuowano realizację 
wieloletniego (2009–2012) projektu dla Dyrekcji gene-
ralnej ds. polityki regionalnej (Dg regio) komisji eu-
ropejskiej: „system kohezyjny modeli Hermin: pomoc 
techniczna 2009–2012” („cohesion system of Hermin 
models: technical assistance 2009–2012”). projekt zo-
stał pozyskany w 2008 r. w przetargu w wyniku aplikacji 
międzynarodowego konsorcjum, którego członkami, 
oprócz Warr, są także niemiecka firma konsultingowa 
geFra – gesellschaft für Finanz- und regionalanaly-
sen z münster oraz dr john Bradley z economic model-
ling and Development strategies (emDs) z Dublina.  
W rezultacie tego projektu zbudowano spójny system 
modeli Hermin dla wszystkich państw członkowskich 
ue objętych polityką spójności, a integralną częścią 
zakresu prac jest świadczenie usług doradczych  
i szkoleniowych dla zespołu funkcjonującego w ra-
mach Dg regio oraz cykliczna aktualizacja zbudowa-
nych modeli. stworzenie takiego systemu obecnie 
umożliwia już komisji europejskiej porównywanie na 
bieżąco efektów wdrażania polityki spójności w po-
szczególnych krajach przy użyciu jednolitego instru-
mentarium badawczego. 

proJectS for the european coMMISSIon
in 2011 the implementation of a long-term (2009–2012) 
project for the Directorate general for regional policy 
(Dg regio) of the european commission: “cohesion 
system of Hermin models: technical assistance 
2009–2012”, was continued with the participation of 
Warr. this project was won in 2008 in a tendering 
process as a result of an application submitted by an 
international consortium comprising, in addition to 
Warr, a german consulting firm geFra – gesells-
chaft für Finanz- und regionalanalysen from münster 
and dr j. Bradley of the economic modelling and De-
velopment strategies (emDs) from Dublin. as a result 
of this project, a coherent system of the Hermin mod-
els for all eu member states covered by eu cohesion 
policy was constructed; an integral part of the project’s 
scope of work is to provide advisory and training serv-
ices to the team operating within the structures of Dg 
regio and to update the constructed models on a cy-
clical basis. the construction of such a system already 
makes it possible for the european commission to 
compare on an ongoing basis the effects of the imple-
mentation of cohesion policy in particular countries us-
ing standardised research instruments.

polityka regionalna – działania wspierające administrację publiczną
regional policy – activities designed to support public administration
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ModeloWanIe I prognozoWanIe MaKroeKonoMIczne 
dla polSKIeJ goSpodarKI 
MacroeconoMIc ModellIng and forecaStIng 
for the polISh econoMy

Doświadczenia Warr w zakresie modelowania ma-
kroekonomicznego na poziomie regionalnym, w tym  
w szczególności w dziedzinie budowy spójnych regio-
nalnych baz danych, przyniosły również skutek w po-
staci zaproszenia Warr do udziału w charakterze 
partnera w innym, realizowanym na zlecenie Dg re-
gio od końca 2008 r. projekcie: „Budowa systemu 
modeli regionalnych 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, słowacji, Węgier, Holandii i japonii. realiza-
cja tego projektu jest przewidziana do roku 2012. 

regIonalIzacJa MetodologII herMIn
W Innych KraJach regIonu
W ostatnich miesiącach roku Warr rozpoczął współ-
pracę z partnerem ze słowacji – Departamentem mo-
delowania ekonomicznego w instytucie Badań ekono-
micznych słowackiej akademii nauk w Bratysławie 
(ang. Departament of Economic Modelling, Institute of 
Economic Research, Slovak Academy of Sciences). 
partner słowacki jest zainteresowany wykorzystaniem 
polskich doświadczeń w regionalizacji metodologii 
Hermin w celu zbudowania modeli regionalnych dla 
słowackich regionów. pod koniec roku dokonano prze-
glądu dostępnych danych regionalnych dla słowacji 
oraz zaproponowano rozwiązania metodologiczne 
służące rozwiązaniu problemów związanych z bra-
kiem niektórych danych. na rok 2012 zaplanowano 
zakończenie prac nad bazą danych, co na kolejnym 
etapie umożliwi sfinalizowanie procesu budowy mode-
li, ich kalibrację i testowanie. powodzenie tego projektu 
zbuduje podstawy do dalszej regionalizacji metodolo-
gii Hermin w innych krajach członkowskich ue. rów-
nolegle będą podejmowanie działania ukierunkowane 
na pozyskanie środków finansowych na wyżej opisane 
prace, w szczególności z instytucji europejskich. 

WSpółpraca z adMInIStracJą centralną 
Warr zrealizował kolejny, dziewiąty już projekt ewalu-
acyjny na zlecenie rządowej administracji publicznej 
dotyczący badania makroekonomicznych efektów 
wdrażanej w polsce polityki spójności ue. celem ba-
dania przeprowadzonego w pierwszej połowie roku na 
zlecenie ministerstwa rozwoju regionalnego było 
„oszacowanie wpływu realizacji narodowego planu 
rozwoju (npr) 2004–2006 i narodowych strategicz-
nych ram odniesienia/narodowej strategii spójności 
(nsr/nss) 2007–2013 na wybrane wskaźniki makro-

the experience of Warr in macroeconomic model-
ling at the regional level, in particular in the area of the 
construction of coherent regional databases, also re-
sulted in inviting Warr as a partner to another project 
commissioned by Dg regio: “system of regional 
models for impact assessment of eu cohesion poli-
cy”. the leader of this project is the company tno 
(the netherlands) and partners – scientific and re-
search centres – from the czech republic, slovakia, 
Hungary, the netherlands, and japan also participate 
in it. the implementation of this project is scheduled 
until 2012. 

regIonalISatIon of the herMIn 
Methodology In other countrIeS 
of the regIon
slovakia – the Department of economic modelling, 
institute of economic research, slovak academy of 
sciences. the slovakian partner is interested in us-
ing polish experiences in regionalisation of the Her-
min methodology in order to build regional models 
for the slovakian regions. at the end of the last year, 
available regional data for slovakia were reviewed 
and methodological solutions were proposed which 
would serve to solve the problems related to the ab-
sence of some data. Work on the database is 
planned to be completed in 2012 and this will allow 
the process of building the models, their calibration 
and testing to be finalized during the next stage. the 
success of this project will form the basis for further 
regionalisation of the Hermin methodology in other 
eu member states. actions aimed at obtaining fund-
ing for the above described projects, in particular 
from european institutions, will be undertaken con-
currently.

cooperatIon WIth central 
adMInIStratIon 
Warr carried out the next 9th evaluation project, 
commissioned by public government administration, 
which related to the evaluation of macroeconomic ef-
fects of eu cohesion policy implemented in poland. 
this study was mandated by the ministry of regional 
Development and it was carried out in the first half of 
2011; its aim was “estimation of the impact of the im-
plementation of the national Development plan (nDp) 
2004–2006 and of the national strategic reference 
Framework (nsrF)/national cohesion strategy 
(ncs) 2007–2013 on some macroeconomic indica-
tors at the regional level until 2020 using the regional 
Hermin model”.
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ekonomiczne na poziomie regionalnym do roku 2020 
przy użyciu regionalnych modeli Hermin”.
W raporcie zamieszczono wyniki oceny wpływu wdra-
żanych funduszy ue na szereg parametrów makroeko-
nomicznych polskiej gospodarki, m. in. na pkB, w tym 
na proces realnej konwergencji mierzonej wzrostem 
pkB per capita wg parytetu siły nabywczej względem 
średniej ue-27, wydajność, inwestycje, poziom zatrud-
nienia i tworzenie nowych miejsc pracy oraz stopę 
bezrobocia. 
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na pozy-
tywny wpływ realizacji npr i nsro na rozwój gospo-
darczy polskich regionów. odzwierciedleniem tego 
efektu jest wzrost poziomów pkB w poszczególnych 
województwach – średnio od 2,1% do 3,9% w latach 
2004–2015 – w wyniku napływu środków unijnych. re-
zultaty uzyskane przez Warr potwierdzają również 
korzystny wpływ funduszy unijnych na sytuację na ryn-
ku pracy. przeprowadzone symulacje wskazują, że 
środki w ramach npr i nsro przyczyniają się do 
wzrostu liczby pracujących, co znajduje z kolei od-
zwierciedlenie w redukcji stopy bezrobocia w poszcze-
gólnych regionach.
należy podkreślić, iż do przeprowadzenia badania 
dla mrr zastosowano modele regionalne Hermin ii 
generacji. stanowią on udoskonaloną wersję modeli 
regionalnych zbudowanych w 2005 r. i są efektem in-
tensywnych prac badawczych prowadzonych  
w ostatnich latach. prace te służyły m.in. uspójnieniu 

the report contains the results of the assessment of 
the impacts of eu funds implemented on a number of 
macroeconomic parameters of the polish economy, 
among others, gDp, including the process of real 
convergence measured by the growth of gDp per 
capita in pps (purchasing power parity) relative to the 
eu-27 average, productivity, investments, the em-
ployment level and new job creation as well as the 
unemployment rate.
the results of this study show a positive impact of 
the nDp and nsrF implementation on the economic 
development of the polish regions. this effect is re-
flected in the increase in gDp in the particular re-
gions – on average from 2.1% to 3.9% during the pe-
riod 2004–2015 – as a result of eu funding inflows. 
the results obtained by the Warr also confirm the 
beneficial effect of eu funds on the situation in the 
labour market. the conducted simulations show that 
nDp and nsrF funding contributes to an increase in 
numbers employed, which is in turn reflected in the 
reduction of the unemployment rate in the individual 
regions.
it should be stressed that the 2nd generation region-
al Hermin models were used to carry out the study 
for the ministry of regional Development. they are 
an improved version of the regional models built in 
2005 and an effect of intensive research work con-
ducted in recent years. this work served, among 
others, to make the methodological underpinnings 
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podstaw metodologicznych polskich modeli regional-
nych z europejskim systemem modeli krajowych 
Hermin zbudowanych przy udziale Warr dla Dyrek-
cji generalnej ds. polityki regionalnej (Dg regio) 
komisji europejskiej. W odróżnieniu od poprzedniej 
struktury modelu Hermin nowe modele opierają się na 
5-sektorowym podziale gospodarki (sektor przemysło-
wy, budownictwo, sektor usług rynkowych, sektor usług 
nierynkowych, rolnictwo). W ramach wprowadzonych 
udoskonaleń w modelach ii generacji zastosowano rów-
nież większą liczbę mechanizmów stricte regionalnych, 
co było możliwe m.in. w wyniku znacznego rozszerzenia 
danych agregowanych na poziomie wojewódzkim przez 
statystykę publiczną. 

WSpółpraca z SaMorządaMI regIonalnyMI
W 2011 r. roku kontynuowano współpracę z samorząda-
mi regionalnymi w zakresie wykorzystywania metodolo-
gii Hermin w modelowaniu gospodarek polskich woje-
wództw. na zlecenie urzędu marszałkowskiego 
Województwa opolskiego (umWo) w pierwszych mie-
siącach roku zbudowano model regionalny Hermin ii 
generacji gospodarki województwa opolskiego i udzie-
lono licencji na jego wykorzystywanie przez referat 
ewaluacji polityki regionalnej i przestrzennej umWo do 
prowadzenia badań służących ocenie efektywności re-
alizacji w województwie polityk publicznych, w tym 
współfinansowanych ze środków ue. W ramach projek-
tu przeszkolono również pracownika umWo z operowa-
nia na udoskonalonym modelu, a w kolejnych miesią-
cach udzielano wsparcia doradczego w prowadzonych 
przez referat ewaluacji badaniach dotyczących oceny 
makroekonomicznych realizacji regionalnego progra-
mu operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 
2007–2013.
należy również podkreślić, że modele regionalne Her-
min zastosowano również w badaniach zrealizowa-
nych na zlecenie samorządów wojewódzkich, których 
cel wykraczał poza samo badanie efektów makroeko-
nomicznych funduszy ue. takie wykorzystanie modeli 
regionalnych miało miejsce w projektach dla urzędów 
marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i War-
mińsko-mazurskiego, które zostały opisane w dalszej 
części raportu rocznego. Wskazuje to na rosnące 
możliwości łączenia różnorodnych metod badawczych 
– zarówno na poziomie makro, jak i mikro w celu kom-
pleksowej oceny efektywności polityk publicznych re-
alizowanych na danym obszarze.

of the polish regional models coherent with the euro-
pean system of the national Hermin models built 
with Warr’s participation for the Directorate general 
for regional policy (Dg regio) of the european 
commission. unlike the previous structure of the 
Hermin model, the new models are based on the 
division of the economy into 5 sectors (manufactur-
ing, building and construction, market services, non-
market services, agriculture). the improvements 
made in the 2nd generation models also include a larger 
number of sensu stricto regional mechanisms; this 
was possible due to, among others, a significant ex-
pansion of data aggregated at the regional level by 
public statistics.

cooperatIon WIth local goVernMentS 
throughout 2011, Warr continued its cooperation 
with the regional governments with respect to the 
use of the Hermin methodology to model the 
polish regional economies. Warr was commis-
sioned by the marshal’s office of opole voivode-
ship (moov) to build a 2nd generation regional 
Hermin model for the economy of the opole 
voivodeship; such a model was constructed in the 
first months of 2011 and a license for its use was 
granted to the Department for evaluation of region-
al and spatial policy of the moov in order to con-
duct investigations designed to evaluate the effec-
tiveness of the implementation of public policies in 
this voivodeship, including policies co-financed 
from eu funds. under this project, an employee 
from the moov was also trained to operate the im-
proved model and during the subsequent months 
consultancy support was provided during these in-
vestigations conducted by the Department for eval-
uation to assess macroeconomic effects of the im-
plementation of the regional operational programme 
for the opole voivodeship 2007–2013. it should be 
emphasised that the regional Hermin models were 
also used in some studies carried out for the re-
gional governments, the aim of which went beyond 
the mere evaluation of macroeconomic effect of eu 
funds. the regional models were used in such  
a way in the projects implemented for the marshal’s 
offices of Wielkopolska and Warmian-masurian 
voivodeships which are described in another part 
of this annual report. this indicates the increasing 
possibilities of combining various research meth-
ods both at the macro and micro level – in order to 
make a comprehensive evaluation of the effective-
ness of public policies in a given area.
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projekty badawcze dla samorządów i strategie rozwoju 
research projects for regional governments and development strategies

StrategIa rozWoJu polSKI zachodnIeJ 2020
Władze samorządowe województw polski zachodniej 
(województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) kontynu-
owały rozpoczętą w sierpniu 2010 roku współpracę   
w ramach przygotowania strategii rozwoju polski za-
chodniej 2020, która ma się stać narzędziem wzmac-
niania rozwoju makroregionu oraz jego atrakcyjności 
m.in. w aspekcie zarówno infrastrukturalnym, turystycz-
nym, jak i inwestycyjnym.
Wrocławska agencja rozwoju regionalnego aktywnie 
uczestniczyła w pracach prowadzonych w ramach gru-
py sterującej, w skład której wchodzili prof. jacek 
szlachta oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz jako 
eksperci kluczowi, eksperci regionalni (ekspertem re-
gionalnym województwa dolnośląskiego był prof. ja-
nusz zaleski), jak również przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich. Wynikiem prac zaangażowanych 
ekspertów były „założenia strategii rozwoju polski za-
chodniej”, które przekazane zostały ministrowi rozwoju 
regionalnego 9 marca 2012 roku. 

Warr W 2011 roKu Brał udzIał W opra-
coWanIu trzech eKSpertyz:
1. „raport regionalny województwo dolnośląskie”
2. „strategiczne osie rozwoju na obszarze zachodnich 

województw polski ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia dostępności transportowej dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego”

3. „Wykorzystanie przygranicznego położenia terenów 
znajdujących się w zachodniej części polski dla roz-
woju społeczno-gospodarczego”

the deVelopMent Strategy for WeStern 
poland untIl 2020
the local government authorities of Western poland’s re-
gions (lower silesian, lubuskie, opole, Wielkopolska 
and West pomeranian voivodeships) continued the co-
operation, started in august 2010, as part of the prepara-
tion of the Development strategy for Western poland until 
2020 which is to become a tool to strengthen this mac-
roregion’s development and its attractiveness, inter alia, 
in terms of infrastructure, tourism and investment. the 
Wrocław regional Development agency actively partici-
pated in the work carried out by the steering committee 
that included prof. jacek szlachta and dr Wojciech 
Dziemianowicz as its key experts, regional experts (prof. 
janusz zaleski was a regional expert of the lower sile-
sian voivodeship) as well as representatives of the mar-
shal’s offices. the document “assumptions of the Devel-
opment strategy for Western poland until 2020” was an 
outcome of the work of the experts involved in this project 
and this document was submitted to the ministry of re-
gional Development on 9 march 2012. 

In 2011 Warr partIcIpated In the prepa-
ratIon of three expert reportS:
1. “a regional report on the lower silesian voivode-

ship”
2. “strategic axes of development within the area of 

poland’s western regions with special attention to 
the importance of transport availability for socio-
economic development”

3. “the use of the border location of the areas situated 
in the western part of poland for socio-economic de-
velopment”
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KonKurencyJnoŚĆ MazoWSza 
I JeJ uWarunKoWanIa
głównym celem projektu „trendy rozwojowe mazow-
sza” z zakresu „konkurencyjność mazowsza i jej uwa-
runkowania”, zrealizowanego w okresie od września 
2010 r. do listopada 2011 r. dla mazowieckiego Biura 
planowania regionalnego (mBpr) przez konsorcjum 

coMpetItIVeneSS of MazoVIa 
and ItS condItIonS
the main aim of the project “trends in the develop-
ment of mazovia” relating to “competitiveness of 
mazovia and its conditions”, implemented over the 
period from september 2010 until november 2011 
for the mazovian office for regional planning by  

Trendy Mazowsza  
– spotkanie zespołów 
badawczych 
Konstancin-Jeziorna, 
czerwiec 2011

Trends in Mazovia  
– a meeting of the 
research teams in 
Konstancin-Jeziorna  
in June 2011

StrategIa dolnego ŚląSKa 2020
W 2011 roku Wrocławska agencja rozwoju regionalne-

go zaangażowana była we współpracę z urzędem mar-

szałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy pra-

cach związanych z aktualizacją strategii rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do 2020 poprzez aktywny 

udział w spotkaniach powołanego przez marszałka Wo-

jewództwa Dolnośląskiego zespołu ekspertów ds. aktu-

alizacji srWD, złożonego z ekspertów oraz przedstawi-

cieli partnerów społeczno-gospodarczych. ekspertem 

kluczowym urzędu marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego w pracach prowadzonych nad aktualiza-

cją strategii został prezes Warr – prof. janusz zaleski. 

W ciągu całego roku 2011 zorganizowano szereg spo-

tkań zespołu ekspertów zewnętrznych, których uczest-

nikami byli również przedstawiciele Wrocławskiej agencji 

rozwoju regionalnego. tematyka spotkań dotyczyła 

m.in. następujących aspektów:

1. infrastruktura transportowa i przesyłowa oraz organiza-

cja transportu.

2. infrastruktura przesyłowa i telekomunikacja.

3. Dziedzictwo kulturowe i społeczeństwo obywatelskie.

4. Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego.

5. problematyka obszarów funkcjonalnych województwa 

dolnośląskiego.

the Strategy for loWer SIleSIa untIl 2020
in 2011 the Wrocław regional Development agency 

was involved in the cooperation with the marshal’s of-

fice of lower silesian voivodeship in the work associa-

ted with the update of the Development strategy for 

the lower silesian voivodeship until 2020 (Dslsv) 

through its active participation in the meetings of the 

expert team for the update of Dslsv, appointed by the 

marshal of lower silesian voivodeship, which is com-

posed of experts and representatives of socio-econo-

mic partners. Warr president, prof. janusz zaleski, 

became a key expert of the marshal office of lower 

silesian voivodeship in this work on the update of the 

strategy. throughout 2011, a number of meetings of 

the team of external experts were organised in which 

Warr’s representatives also participated. topics of 

these meetings covered the following areas, among 

others:

1. transport and transmission infrastructure as well as 

transport organization.

2. transmission infrastructure and telecommunications.

3. cultural heritage and civic society.

4. Diagnosis of the status of the lower silesian voivodeship.

5. problems of functional areas in the lower silesian voivo-

deship.
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ecorys polska sp. z o.o., geoprofit Wojciech Dziemia-
nowicz i Warr, było dostarczenie wiedzy na temat 
czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych re-
trospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju go-
spodarczego województwa mazowieckiego z uwzględ-
nieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego.
W ramach zakresu tematycznego projektu zespół 
Warr odpowiadał za 5 następujących obszarów 
badawczych: „Wpływ sektorowej i przestrzennej 
struktury gospodarki mazowsza na charakter  
i dynamikę procesów rozwoju w latach 1990–2010”; 
„skuteczność polityk i mechanizmów budowania 
atrakcyjności i konkurencyjności regionu (perspek-
tywa lat 2000–2010)”; „percepcja warunków dla 
rozwoju działalności gospodarczej w regionie – na-
stroje i plany przedsiębiorców”; „Wpływ powiązań 
przedsiębiorstw oraz przepływu dóbr, informacji  
i kapitału na procesy rozwoju województwa mazo-
wieckiego w latach 1990–2010”; „procesy upadło-
ściowe oraz stres finansowy przedsiębiorstw (przy-
czyny, skutki, przestrzenne zróżnicowanie skali 
zjawiska) w latach 1990–2010” oraz za projekcje 
kształtowania się głównych wskaźników makroeko-
nomicznych gospodarki województwa mazowiec-
kiego do roku 2020 opracowane przy użyciu regio-
nalnego modelu Hermin. 
W trakcie prac Warr współpracował m.in.  
z pracownikami naukowymi wrocławskich uczelni – 
uniwersytetu ekonomicznego, uniwersytetu Wro-
cławskiego i uniwersytetu przyrodniczego oraz zor-
ganizował panel ekspercki dotyczący zakresu 
jednego z trzech bloków tematycznych pod nazwą 
„konkurencyjność”.
zestaw zagadnień, które były analizowane w ra-
mach projektu, wymagał zastosowania komplekso-

a consortium consisting of ecorys polska sp. z o.o. 
(leader), geoprofit Wojciech Dziemianowicz and 
Warr, was to provide the mazovian region’s local 
government authorities with knowledge on factors, 
conditions and effects of the processes of economic 
development of the mazovian voivodeship, analysed 
retrospectively and prospectively, including their so-
cial and spatial dimensions. as far as the thematic 
scope of this project is concerned, the Warr team 
was responsible for the following 5 research areas: 
“the impact of the sectoral and spatial structure of 
mazovia’s economy on the nature and dynamics of 
development processes in 1990–2010”; “effective-
ness of policies and mechanisms for building the 
region’s attractiveness and competitiveness (the 
2000–2010 perspective)”; “the perception of condi-
tions for development of economic activity in the re-
gion – sentiments among entrepreneurs and their 
plans”; “the impact of linkages between enterprises 
and of the flow of goods, information and capital on 
the development processes in the mazovian 
voivodeship in 1990–2010”; “Bankruptcy processes 
and financial stress in enterprises (causes, conse-
quences, spatial differences in the scale of this phe-
nomenon) in 1990–2010”; the Warr team was also 
responsible for preparing projections of the main 
macroeconomic indicators for the economy of the 
mazovian voivodeship until 2020 using the regional 
Hermin model.

in the course of this work, Warr collaborated, 
among others, with the scientific staff of Wrocław-
based higher education institutions – Wrocław uni-
versity of economics, university of Wrocław and 
Wrocław university of life sciences, and it organ-
ized an expert panel on one of three thematic blocks 

Seminarium z zakresu 
ochrony środowiska 
dla przedstawicieli 
państw UE

The seminar on 
environmental 
protection for 
representatives of 
the EU states
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wego warsztatu badawczego, wykorzystania da-
nych wtórnych i pierwotnych, a także użycia 
różnorodnych metod badawczych, zarówno ilościo-
wych, jak i jakościowych. Wśród zastosowanych 
metod badawczych znalazły się m.in.: analiza do-
kumentacji (tzw. desk research), konsultacje eks-
perckie, wywiady pogłębione z przedstawicielami 
władz lokalnych (iDi), wywiady pogłębione z przed-
siębiorcami (iDi), bezpośrednie wywiady kwestio-
nariuszowe z przedsiębiorcami (papi), wywiady  
z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu 
(ioB), badanie ankietowe na temat przedsiębior-
czości studentów. Wykorzystano również wyniki 
uzyskane przy użyciu regionalnego modelu makro-
ekonomicznego Hermin gospodarki województwa 
mazowieckiego. 
Badanie potwierdziło opinię, iż województwo mazo-
wieckie jest najbardziej konkurencyjnym spośród 
polskich regionów. głównym miernikiem jego kon-
kurencyjności jest kondycja gospodarki, która na 
tle wybranych regionów stołecznych unii europej-
skiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobo-
cia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych. 
jednakże w wielu innych wymiarach, w tym pod 
względem wysokości pkB per capita, mazowsze 
plasuje się na najniższych pozycjach w zbadanej 
grupie metropolii ue. 
W trakcie przeprowadzonych prac badawczych 
zdiagnozowano również niepokojące trendy poja-
wiające się na obszarze województwa, takie jak: 
pogarszająca się pozycja konkurencyjna mazo-
wieckich firm oraz ich malejący udział w rynku czy 
niewykorzystanie potencjału współpracy firm z jed-
nostkami B+r w działalności innowacyjnej. z prze-
prowadzonej analizy, opartej na szeroko zakrojo-
nych badaniach ankietowych, wynika jednocześnie 
jednak, że nastroje przedsiębiorców są umiarkowa-
ne a większość mazowieckich firm w najbliższym 
czasie przewiduje utrzymanie poziomu zatrudnie-
nia oraz inwestycji. analiza potwierdziła, że kluczo-
we znaczenie dla regionu ma rozwój społeczno- 
-gospodarczy Warszawy. Dodatkowo Warszawski 
obszar metropolitarny (Wom), podlegający dużej 
presji związanej z suburbanizacją, dzięki popraw-
nemu ukierunkowaniu może stanowić szansę roz-
woju terenów otaczających Warszawę. Badanie 
wskazało także na wzrastające znaczenie przemy-
słów kultury, generujących miejsca pracy, a zara-
zem zwiększających atrakcyjność regionu dla inwe-
storów zagranicznych i pracowników o wysokich 
kwalifikacjach. 

entitled “competitiveness”. the set of issues being 
analysed under the project required the application 
of comprehensive research tools, the use of sec-
ondary and primary data as well as the application 
of various research methods, both quantitative and 
qualitative.
the applied research methods included, inter alia, 
documentation analysis (the so-called desk re-
search), expert consultations, in-depth interviews 
(iDi) with representatives of the local authorities, in-
depth interviews with entrepreneurs, paper-and-
pencil interviews (papi) with entrepreneurs, tele-
phone interviews with representative of business 
support institutions, questionnaire surveys on stu-
dent entrepreneurship. the results of a study using 
the regional macroeconomic Hermin model of the 
economy of the mazovian voivodeship were also 
used. this study confirmed the opinion that the ma-
zovian voivodeship was the most competitive 
among the polish regions. the main measure of its 
competitiveness is the condition of its economy 
which, compared to some capital regions of the eu-
ropean union, is characterized by a low level of un-
employment and high dynamics of its development 
processes. nevertheless, in many other dimen-
sions, including in terms of gDp per capita, mazo-
via ranks low among the surveyed group of the eu 
metropolises. this research also diagnosed some 
disturbing trends appearing in this region, such as 
the following: the deteriorating competitive position 
of mazovian firms and their decreasing market 
share or the failure to capitalise on the potential of 
cooperation of businesses with r&D institutions in 
innovative activity. However, this analysis, conduct-
ed on the basis of a broad-based questionnaire 
surveys, shows at the same time that business sen-
timents among entrepreneurs are moderate and 
that a majority of mazovian firms expect to maintain 
the present level of employment and investment in 
the near future. this analysis confirmed that the 
socio-economic development of Warsaw was of key 
importance to this region. additionally, the Warsaw 
metropolitan area, which is subject to great pres-
sure associated with suburbanisation, can provide 
an opportunity for the development of the areas 
surrounding Warsaw thanks to the proper orienta-
tion of this development. the study also indicated 
the increasing importance of culture industries that 
generate jobs and, at the same time, increase the 
region’s attractiveness to foreign investors and 
highly qualified personnel.
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WpłyW proJeKtóW prolIzBońSKIch 
WSpartych W raMach WIelKopolSKIego 
regIonalnego prograMu operacyJnego 
2007–2013 na rozWóJ Społeczno-
–goSpodarczy regIonu 
celem badania, przeprowadzonego w okresie 
maj–sierpień 2011 r., było udzielenie wsparcia 
urzędowi marszałkowskiemu Województwa Wiel-
kopolskiego w określeniu zakresu, w jakim projek-
ty wsparte w ramach Wielkopolskiego regionalne-
go programu operacyjnego na lata 2007–2013 
(Wrpo 2007– 2013) przyczyniają się do realizacji 
celów odnowionej strategii lizbońskiej, a przez to 
wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą wo-
jewództwa. 
na potrzeby badania Warr opracował metodolo-
gię badania zależności pomiędzy rezultatami osią-
ganymi wskutek realizacji projektów Wrpo 2007–
2013 w kategoriach nieobjętych earmarkingiem  
a celami strategii lizbońskiej. metodologia ta opar-
ła się na określeniu powiązań między rezultatami 
projektów a Wytycznymi do odnowionej strategii 
lizbońskiej. Badanie objęło łącznie 1820 projektów 
przyjętych do realizacjiw ramach Wrpo 2007– 2013 
w okresie kwiecień 2008–grudzień 2010 r. W jego 
ramach przeprowadzono pogłębioną analizę 466 
projektów wpisanych w kategorie interwencji fundu-
szy strukturalnych na lata 2007–2013 nieobjęte ear-
markingiem. oprócz specjalnie opracowanej meto-
dologii w badaniu wykorzystano również regionalny 
model Hermin gospodarki województwa wielko-
polskiego oraz takie metody badawcze, jak telefo-
niczne wywiady pogłębione i wywiady częściowo 
ustrukturyzowane z beneficjentami Wrpo 2007–
2013. 
przeprowadzone badanie pozwoliło na określenie, 
jaka część wydatków Wrpo 2007–2013 została 
przeznaczona na realizację lizbońskich celów, wyka-
zując, iż poziom ten wyniósł 56,86% środków. jest to 
poziom znacznie wyższy niż wskazywałby na to wynik 
oparty wyłącznie na analizie środków w ramach kate-
gorii earmarkingu, kształtujący się na poziomie 
31,7%. Wnioski z badania pozwoliły potwierdzić przy-
puszczenie, iż earmarking, mimo iż jest użyteczny 
przy ukierunkowaniu oraz monitoringu wydatków, sta-
nowi duże uproszczenie dla oceny wydatków w ra-
mach programów operacyjnych w kontekście realiza-
cji strategii lizbońskiej.

the IMpact of lISBon-orIented proJectS 
Supported under the WIelKopolSKa re-
gIonal operatIonal prograMMe 2007–
2013 on SocIo-econoMIc deVelopMent of 
the regIon 
the aim of this study, conducted during the period 
may-august 2011, was to support the marshal’s of-
fice of Wielkopolska voivodeship in determining the 
extent in which the projects supported under the 
Wielkopolska regional operational programme 
2007–2013 (Wrop 2007–2013) contribute to the im-
plementation of the objectives of the renewed lisbon 
strategy and thereby affect the socio-economic situ-
ation of this region. For the needs of this study, 
Warr’s developed a methodology to examine cor-
relations between the outcomes achieved as a result 
of the implementation of Wrop 2007–2013 projects 
under the categories that are not covered by ear-
marking and the objectives of the lisbon strategy. 
this methodology is based on the search for rela-
tionships between the outcomes of these projects 
and the guidelines for the renewed lisbon strategy. 
the study covered a total of 1820 projects accepted 
for implementation under Wrop 2007–2013 over the 
period april 2008–December 2010. as part of this 
study, an in-depth analysis was made of 466 projects 
assigned to the categories of structural Fund inter-
ventions for the period 2007–2013 not covered by 
earmarking. in addition to this specially designed 
methodology, the study also used the regional Her-
min model for the economy of the Wielkopolska 
voivodeship as well as research methods such as 
telephone in-depth interviews and semi-structured 
interviews with the beneficiaries implementing 
Wrop 2007–2013 projects. this study allowed us to 
determine what part of Wrop 2007–2013 expendi-
ture was allocated to the implementation of the lis-
bon strategy goals, showing that this level was 
56.86% of Wrop funding. this is a much higher lev-
el than that indicated by the result which is based 
only on the analysis of funding under the earmarking 
categories, amounting to 31.7%. the conclusions 
arising from the study allowed us to confirm the sup-
position that earmarking, even though it is useful in 
expenditure orientation and monitoring, was a great 
simplification in the evaluation of expenditure under 
the operational programmes in the context of the im-
plementation of the lisbon strategy.
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eWaluacJa StrategII rozWoJu Społecz-
no-goSpodarczego WoJeWództWa War-
MIńSKo-MazurSKIego do roKu 2020
W 2011 r. Warr wykonał opinię ekspercką do badania 
zrealizowanego przez instytut Badań strukturalnych 
(iBs) na rzecz urzędu marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-mazurskiego pt.: „ewaluacja strategii roz-
woju społeczno-gospodarczego województwa warmiń-
sko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej 
realizacji w połowie okresu obowiązywania  
i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okre-
sem programowania”. celem opinii było dostarczenie 
urzędowi marszałkowskiemu Województwa Warmiń-
sko-mazurskiego informacji, czy wszystkie elementy 
specyfikacji istotnych Warunków zamówienia (siWz) 
dot. ww. badania zostały zrealizowane; oceny prawidło-
wości zastosowanych metod badawczych w oparciu  
o przygotowany przez ewaluatora raport metodologicz-
ny; oceny optymalności zgromadzonych danych staty-
stycznych, empirycznych oraz własnych uzyskanych  
w rezultacie przeprowadzonych badań społecznych; 
oceny wniosków i rekomendacji wypracowanych przez 
ewaluatora pod kątem ich uzasadnienia i potwierdze-
nia w wynikach badania, trafności adresata rekomen-
dacji, optymalności sposobu wdrożenia i realności 
terminu realizacji. ponadto Warr zawarł w swojej opi-
nii wyniki przeprowadzonych symulacji makroekono-
micznych dla województwa warmińsko-mazurskiego 
w celu zestawienia ich z rezultatami uzyskanymi przez 
iBs. uwagi recenzentów Warr zostały przekazane 
wykonawcy badania (iBs) w celu uwzględnienia ich  
w końcowej wersji raportu ewaluacyjnego. 

MIędzynarodoWe BadanIa regIonalne 
pogranIcza 
W 2011 r. kontynuowana była realizacja projektu doty-
czącego rozwoju gospodarczego regionów przygra-
nicznych (ang. nazwa projektu: „normal Business re-
stored: reviving the Border region economy in  
a new era of devolved governmeant”). prace badaw-
cze były wykonywane przez Warr we współpracy  
z dr. j. Bradley’em z economic modelling of Develop-
ment strategies (emDs) z Dublina na zlecenie the 
centre for cross Border studies (ccBs) z armagh  
w irlandii północnej. głównym zadaniem Warr w ra-
mach tego projektu było dokonanie analizy rozwoju 
społeczno-gospodarczego polsko-niemieckiego ob-
szaru przygranicznego, co z kolei posłużyło jako punkt 
odniesienia dla zasadniczego badania w tym projek-

eValuatIon of the Strategy of SocIo- 
-econoMIc deVelopMent of the WarMI-
an-MaSurIan VoIVodeShIp untIl 2020
in 2011 the Warr prepared an expert opinion on  
a study carried out by the institute for structural re-
search which had been mandated by the marshal’s of-
fice of Warmian-masurian voivodeship: “evaluation of 
the strategy of socio-economic Development of the 
Warmian-masurian voivodeship until 2020 in order to 
assess the degree of its implementation in mid-term 
and in the context of its update in connection with the 
new programming period”. the aim of this expert opin-
ion was to provide to the marshal’s office of Warmian-
masurian voivodeship information whether all elements 
of the terms of reference (tor) of the a.m. study had 
been covered; to assess the correctness of the research 
methods applied based on the methodological report 
prepared by the evaluator; to assess whether the col-
lected statistical and empirical data as well as the au-
thors’ own data – gathered as a result of public surveys 
– were optimal; to asses the conclusions and recom-
mendations made by the evaluator in terms of their jus-
tification and confirmation in the study results; to assess 
whether the addressee of the recommendations was 
determined correctly as well as whether the method of 
implementation was optimal and the time of completion 
was realistic. Furthermore, in its opinion Warr included 
the results of the macroeconomic simulations for the 
Warmian-masurian voivodeship carried out by the Her-
min team in order to compare them with the results ob-
tained by the institute for structural research. the com-
ments of the Warr reviewers were submitted to the 
study contractor (institute for structural research) in or-
der to incorporate them in the final version of the evalu-
ation report.

InternatIonal regIonal StudIeS of the 
Border regIon 
Warr continued the implementation of the project 
relating to the economic development of border re-
gions entitled “normal Business restored: reviving 
the Border region economy in a new era of de-
volved government”. this research was carried out 
by the Warr in collaboration with dr j. Bradley of 
the Dublin-based economic modelling and Develop-
ment strategies (emDs) and the study was commis-
sioned by the centre for cross Border studies 
(ccBs) from armagh in northern ireland. under this 
project, the main task of the Warr was to make an 
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cie, dotyczącego regionów przygranicznych republiki 
irlandii i irlandii północnej. W 2011 r. Warr przygoto-
wał dwa opracowania dotyczące drugiego i trzeciego 
(z czterech) tematów badawczych projektu, odpo-
wiednio: „zachowanie konsumentów w regionie przy-
granicznym” (ang. „consumer behaviour in the cross-
border region”) oraz „zachowanie producentów  
w regionie przygranicznym” (ang. „producer behaviour 
in the cross-border region”). zakończenie prac nad 
ostatnim tematem badawczym – „ turystyka w regionie 
przygranicznym” (ang. „tourism in the cross-border 
region”) zaplanowano na rok 2012.

proJeKt Step W raMach Interreg IVc 
(ang. IMproVed defInItIon and profIlIng 
for SuStaInaBle technology parKS/
Step proJect – Interreg IVc) 
Wrocławska agencja rozwoju regionalnego od 
maja 2011 roku wraz z partnerami z niemiec (sak-
sonia anhalt) oraz Wielkiej Brytanii (West midlands) 
realizuje projekt współfinansowany ze środków eu-
ropejskiego Funduszu rozwoju regionalnego z ini-
cjatywy unii europejskiej interreg ivc o nazwie 
improved Definition and profiling for sustainable 
technology parks (step). projekt step jest jednym 
z sześciu podprojektów programu District +, któ-
rego partnerem regionalnym jest urząd marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. główne cele 
projektu step to:
1. scharakteryzowanie roli wirtualnych klastrów 

technologicznych w promowaniu transformacji 
tradycyjnej gospodarki na bardziej innowacyjną.

analysis of the socio-economic development of the 
polish-german border region, which in turn served 
as a reference point for the principal study under this 
project relating to the border regions of the republic 
of ireland and northern ireland. in 2011 the Warr 
prepared two studies that dealt with the second and 
third topic (out of four topics) of this research project: 
“consumer behaviour in the cross-border region” 
and “producer behaviour in the cross-border re-
gion”, respectively. Work on the last research topic 
– “tourism in the cross-border region”– is planned to 
be completed in 2012.

the Step proJect IMpleMented under 
Interreg IVc (IMproVed defInItIon and 
profIlIng for SuStaInaBle technology 
parKS/Step proJect – Interreg IVc)
since may 2011, the Wrocław regional Development 
agency, together with partners from germany (saxo-
ny-anhalt) and the united kingdom (West midlands), 
has been implementing a project named “improved 
Definition and profiling for sustainable technology 
parks (step)” co-funded by the european regional 
Development Fund (erDF) under the european un-
ion initiative interreg ivc. the step project is one 
of six subprojects implemented as part of the Dis-
trict+ programme whose regional partner is the 
marshal’s office of lower silesian voivodeship.
the main goals of the step project are as follows:
1. to showcase the role played by virtual technology 

clusters in promoting the transformative shift of 
traditional industrial economies to more innovative 
and sustainable development pathways.

Projekt STEP – warsztaty 
w Magdeburgu, 
październik 2011

The STEP Project – the 
workshop in Magdeburg, 
October 2011
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2. to identify instruments, toolkits and methodolo-
gies to facilitate the creation of future orientated 
sustainable technology parks.

3. to identify and analyse trends and developments 
in the field of electromobility and to examine the 
role played by virtual and physical forms.

In 2011 WARR undertook a number of activities that 
related to 3 out of the 14 concepts of the STEP 
project, notably:
1. identification of the current situation of the technology 

and industrial parks in lower silesia.
2. review of experiences of the Wrocław regional 

Development agency and identification of good 
practices arising from previously implemented eu-
ropean projects.

3. “regional mapping” of automotive industry activi-
ties in lower silesia. 

a working meeting of the project partners, combined 
with the participation in an innovation forum maHreg 
organized by the project leader (igz gmbH magde-
burg – saxony-anhalt) which related to innovative 
technological solutions in the automotive industry, 
additionally complemented this work; the a.m. meet-
ing took place in magdeburg on 11–13 october 2011. 
the workshop allowed its participants to identify good 
practices used by the partner regions and the possi-
bility of their implementation under the project.

2. identyfikacja instrumentów, narzędzi i metod uła-
twiających tworzenie zrównoważonych technolo-
gicznie parków.

3. identyfikacja i analiza trendów i osiągnięć w dzie-
dzinie elektromobilności oraz badanie roli wirtual-
nych i fizycznych parków technologicznych.

W 2011 roku wykonano szereg prac wpisujących 
się w 3 z 14 koncepcji projektu STEP, tj.: 
1. identyfikacja obecnej sytuacji parków technolo-

gicznych i przemysłowych na Dolnym Śląsku.
2. przegląd doświadczeń Wrocławskiej agencji 

rozwoju regionalnego oraz wskazanie dobrych 
praktyk ze zrealizowanych wcześniej projektów 
europejskich. 

3. „regional mapping” działalności przemysłu mo-
toryzacyjnego na Dolnym Śląsku. 

Dodatkowym uzupełnieniem ww. prac było spotkanie 
robocze partnerów projektu, połączone z uczestnic-
twem w organizowanym przez lidera projektu (igz 
gmbH magdeburg – saksonia anhalt) forum innowacji 
maHreg, dotyczącym innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w przemyśle motoryzacyjnym, które 
miało miejsce w magdeburgu w dniach 11–13 paź-
dziernika 2011 roku. Warsztaty te pozwoliły na zidenty-
fikowanie dobrych praktyk realizowanych przez regio-
ny partnerskie oraz możliwości ich wdrożenia  
w ramach projektu. 

District +, Goeteborg, 
czerwiec 2011

District +, Goeteborg, 
June 2011
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KonferencJa „analIza Stanu I KIerun-
KóW rozWoJu InStytucJI proInnoWacyJ-
nych W WoJeWództWIe dolnoŚląSKIM”
31 marca 2011 r. odbyła się konferencja podsumowu-
jąca wyniki badania pn. „analiza stanu i kierunków 
rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie 
dolnośląskim”. projekt był realizowany od sierpnia 
2010 r., a Wrocławska agencja rozwoju regionalne-
go pełniła rolę partnera regionalnego ecorys. pod-
czas konferencji zostały omówione wyniki badania 
diagnozującego stan i kierunki rozwoju takich instytu-
cji działających na terenie Dolnego Śląska, jak: parki 
naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębior-
czości, agencje rozwoju, ośrodki innowacji not i cen-
tra transferu technologii. zaprezentowane zostały do-
bre praktyki w zakresie wsparcia tych instytucji oraz 
doświadczenia innowacyjnych firm, które korzystają  
z ich usług. szczególna uwaga poświęcona została 
kwestii współpracy między instytucjami proinnowa-
cyjnymi a władzami samorządowymi.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji 
proinnowacyjnych, samorządów, uczelni, przedsię-
biorców, instytucji badawczych, izb i stowarzyszeń go-
spodarczych, co umożliwiło dyskusję na temat możli-
wości zbudowania efektywnego modelu współpracy 
pomiędzy dolnośląskimi instytucjami proinnowacyjny-
mi a przedsiębiorstwami. 

SeMInarIuM na teMat „zaSad fInanSoWa-
nIa zadań z zaKreSu ochrony ŚrodoWISKa  
W polSce I poróWnanIe z zaSadaMI Innych 
pańStW członKoWSKIch ue”
W dniach 13–15 lipca 2011 r. Wrocławska agencja roz-
woju regionalnego zorganizowała seminarium na te-
mat „zasad finansowania zadań z zakresu ochrony 
środowiska w polsce i porównanie z zasadami innych 
państw członkowskich ue”. przedsięwzięcie w postaci 

the conference “analySIS of the StatuS 
and dIrectIonS of deVelopMent of In-
noVatIon Support InStItutIonS In loWer 
SIleSIa”
on 31 march 2011 a conference was held which summed 
up the results of a study entitled “analysis of the status and 
directions of development of innovation support institu-
tions in lower silesia”. this project had been implemented 
since august 2010 and the Wrocław regional Develop-
ment agency performed the role of a regional partner of 
the company ecorys. the conference discussed the re-
sults of the a.m. study diagnosing the status and directions 
of development of these institutions operating in lower si-
lesia, such as: science and technology parks, business 
incubators, development agencies, not (main technical 
organization) innovation centres, and technology transfer 
centres. good practices in supporting these institutions 
and experiences of innovative firms that use their services 
were presented. special attention was paid to the issue of 
cooperation between the innovation support institutions 
and the local government authorities. representatives of 
the innovation support institutions, local governments, 
higher education institutions, entrepreneurs, research in-
stitutions, commerce chambers and associations partici-
pated in the conference, which made it possible to hold a 
discussion on the possibility of building an effective model 
of cooperation between the lower silesian support institu-
tions and enterprises. 

a SeMInar entItled “the ruleS of fInanc-
Ing enVIronMental protectIon proJectS 
In poland and theIr coMparISon WIth the 
ruleS of other eu MeMBer StateS”
on 13–15 july 2011, the Wrocław regional Development 
agency organised a seminar entitled “the rules of fi-
nancing environmental protection projects in poland 
and their comparison with the rules of other eu member 

konferencje i szkolenia
conferences and training projects
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seminariów dla przedstawicieli państw członkowskich 
ue związane było ze sprawowaną przez polskę od  
1 lipca 2011 r. prezydencją w unii europejskiej.
region Dolnego Śląska odwiedzili attache środowi-
skowi z całej europy. odpowiadają oni za współpracę 
między administracją rządową krajów członkowskich 
a instytucjami unii europejskiej w zakresie szeroko 
rozumianej ekologii. Doskonalenie systemu finanso-
wania przedsięwzięć poprzez wymianę informacji  
w zakresie ochrony środowiska przez państwa człon-
kowskie ue było głównym przedmiotem dyskusji.
celem zorganizowanych seminariów była też przede wszyst-
kim wymiana wspólnych doświadczeń, przyswojenie, zhar-
monizowanie polskich i unijnych regulacji prawnych  
w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. ponadto 
spotkania te miały na celu promocję i rozpropagowanie wa-
lorów przyrodniczych oraz turystycznych zarówno kotliny 
jeleniogórskiej, jak i miasta Wrocławia. 
uczestnikami spotkań w dniach 13–15 lipca 2011 r. byli 
również marszałek Województwa Dolnośląskiego i Wo-
jewoda Dolnośląski oraz przedstawiciele ministerstwa 
Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Śro-
dowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kar-
konoskiego parku narodowego.

proJeKt SzKolenIoWy W raMach  
dzIałanIa 6.2 prograM operacyJny  
KapItał ludzKI
od lipca 2009 r. do maja 2011 r. Warr realizował pro-
jekt pt. „Własna działalność gospodarcza szansą dla 
aktywnych” w ramach programu operacyjnego kapitał 
ludzki na lata 2007–2013, Działanie 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. insty-
tucją Wdrażającą (instytucją pośredniczącą ii stopnia) 
tego Działania jest Dolnośląski Wojewódzki urząd pra-
cy (DWup) w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu. 

states”. this project involving the organisation of semi-
nars for representatives of eu member states was as-
sociated with the polish presidency of the european 
union from 1 july 2011. environmental attaches from 
across europe visited the lower silesia region. they are 
responsible for cooperation between central govern-
ment administration of the member states and europe-
an union institutions in the area of widely understood 
ecology. improvement of the system of project financing 
through the exchange of environmental protection infor-
mation by eu member states was the main topic of dis-
cussion. the aim of the organised seminars was prima-
rily to exchange common experiences as well as to 
accommodate and harmonise polish and eu legislation 
in the area of widely understood environmental protec-
tion. moreover, these meetings were aimed at promot-
ing and popularising natural and tourist values of both 
the jelenia góra valley and the city of Wrocław. 
participants of the meetings held on 13–15 july 2011 
included the following, among others: marshal of 
lower silesian voivodeship, lower silesian voivode 
and representatives of ministry of environment, re-
gional Fund for environmental protection and Water 
management (WFoŚigW) in Wrocław and karkon-
osze national park.

a traInIng proJect under MeaSure 
6.2 of the huMan capItal operatIonal 
prograMMe
During the period between july 2009 and may 2011, 
Warr implemented a project entitled “your own busi-
ness an opportunity for active persons” under the Human 
capital operational programme 2007–2013, measure 6.2 
“support and promotion of entrepreneurship and self-
employment”. the lower silesian voivodeship labour 
office in Wałbrzych, Wrocław Branch, is the implement-

Konferencja 
„Analiza stanu
i kierunków rozwoju 
instytucji 
proinnowacyjnych 
w województwie 
dolnośląskim”

The conference 
“Analysis of the status 
and directions of 
development of 
innovation support 
institutions in Lower 
Silesia”
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celem projektu było zmniejszenie bezrobocia, w szczegól-
ności wśród osób zamieszkałych w gminach wiejskich  
i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkań-
ców, w tym wśród kobiet (zwłaszcza powracających oraz 
wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) poprzez 
stworzenie możliwości uruchomienia i prowadzenia własnej 
firmy na terenie województwa dolnośląskiego. grupę doce-
lową projektu stanowiły osoby bezrobotne (w tym długo-
trwale bezrobotne) oraz osoby nieaktywne zawodowo, któ-
re miały pomysł na biznes i chciały otworzyć własną 
działalność gospodarczą. rodzaje wsparcia udzielonego 
w ramach projektu obejmowały:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zaintere-

sowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.
2. Przekazanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

w wysokości do 40 000 pln – środki finansowe 
przeznaczone na sfinansowanie wydatków związa-
nych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe:
• wsparcie finansowe w wysokości 350 pln/miesiąc 

(na pokrycie składek zus) przez okres do 6 mie-
sięcy od daty założenia firmy,

• doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu 
dotacji po założeniu działalności gospodarczej  
(5 h konsultacji dla jednego uczestnika).

W ramach projektu zorganizowano 8 zamkniętych cykli 
szkoleniowych. W każdym uczestniczyło do 15 osób. 
jeden cykl przewidywał 8 dni szkoleniowych po 6 h  
z następującej tematyki: 
• zakładanie działalności gospodarczej (12 h)
• prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, po-

datki, ubezpieczenia społeczne (6 h)
• prawo pracy i BHp (6 h)
• pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (6 h)
• konstruowanie biznesplanów i studiów wykonalno-

ści (12 h)
• sprzedaż  i marketing (6 h)

każdy uczestnik po zakończeniu cyklu szkoleniowego mógł 
skorzystać z 10 h indywidualnego doradztwa. W trakcie kon-
sultacji uczestnik uzyskał pomoc m.in. w napisaniu biznes-
planu w celu ubiegania się o dotację inwestycyjną na zakup 
niezbędnych maszyn, urządzeń i wyposażenia firm.   
po zakończeniu etapu szkoleń i doradztwa uczestnicy 
mieli możliwość ubiegania się o przyznanie środków na 
rozwój działalności oraz o otrzymanie wsparcia pomo-
stowego. Wnioski były oceniane przez powołaną komi-
sję oceny Wniosków (koW), która obradowała zgodnie 
z regulaminem opracowanym przez instytucję Wdraża-
jącą. ponadto wybrani przez koW uczestnicy mogli 

ing agency (the 2nd level intermediary Body) for this 
measure. the aim of the project was to reduce unem-
ployment, in particular among persons living in rural mu-
nicipalities, mixed urban-rural municipalities and in cities 
with a population of up to 25,000 people, including unem-
ployment among women (in particular those returning to 
the labour market after a period of absence for childbirth 
and child rearing or entering the labour market for the first 
time) by creating the possibility of setting up and running 
their own business in lower silesia. the project target 
group included unemployed persons (including long-
term unemployed people) and economically inactive 
people who had an idea for a business and wanted to 
start their own business. types of support provided un-
der the project included the following:
1. Training and advisory support to people interested 

in starting their own business.
2. A one-off investment grant up to pln 40,000 – 

funds allocated to finance expenses associated with 
starting one’s own business.

3. Bridge financing and support:
• bridge financing in the amount of pln 350/per month 

(to cover social security contributions) for a period of 
up to 6 months from the formation of a business,

• consultancy and assistance in the effective use of 
the grant after setting up a business (5 hours of 
consultation per participant). 

under the project, 8 closed training cycles were organ-
ised in which up to 15 persons participated. one cycle 
included 8 training days with 6 hours of training in the 
following topics:
• how to set up a business (12 h)
• business accounts, taxes, social security (6 h)
• labour law as well as work safety and health (6 h)
• how to obtain external capital (6 h)
• how to prepare business plans and feasibility studies 

(12 h)
• sales and marketing (6 h)
Following the completion of the training cycle, each par-
ticipant could use 10 hours of individual consultancy. 
During the consultation, the participant received assist-
ance in, among others, writing a business plan in order 
to apply for an investment grant for the purchase of nec-
essary plant, machinery and equipment for the partici-
pant’s business. after the end of the stage of training 
and consultancy, the participants could apply for fund-
ing for the development of their business and for bridge 
financing. the applications were evaluated by the ap-
pointed application evaluation committee that held its 
meetings in accordance with the rules of procedure 
prepared by the implementing agency. in addition, the 
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uzyskać wsparcie pomostowe. Łącznie w projekcie 
wzięło udział 119 osób, w tym 57 bezrobotnych i 62 
osoby nieaktywne zawodowo. Dotacje na rozpoczę-
cie działalności otrzymało 40 osób, tym samym utwo-
rzonych zostało 40 mikroprzedsiębiorstw na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. również 40 osób 
skorzystało z wsparcia pomostowego w postaci pomo-
cy finansowej i doradztwa w zakresie efektywnego wy-
korzystania dotacji.

SzKolenIa dla WnIoSKodaWcóW  
zaIntereSoWanych aplIKoWanIeM  
o ŚrodKI unII europeJSKIeJ
W ramach poszczególnych Działań programu opera-
cyjnego innowacyjna gospodarka obsługiwanych 
przez Warr w roku 2011 prowadzone były szkolenia 
dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem  
o środki unii europejskiej. szkolenia te poświęcone były 
zasadom aplikowania oraz wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych do poszczególnych Działań. przeprowa-
dzone zostały przed ogłaszanymi naborami wniosków i 
miały za zadanie przybliżenie zainteresowanym zagad-
nień dotyczących kwestii poprawności dokumentacji 
aplikacyjnej zarówno pod względem formalnym, jak i 
merytorycznym. 
W 2011 roku Warr zorganizował i poprowadził:
• 2 szkolenia w ramach Działania 6.1, w których 

uczestniczyły łącznie 24 osoby,
• 4 szkolenia w ramach Działania 8.1, w których 

uczestniczyło łącznie 80 osób,
• 1 szkolenie w ramach Działania 8.2, w którym 

uczestniczyło 14 osób.

SzKolenIa dla BenefIcJentóW
W związku z obsługą programu operacyjnego inno-
wacyjna gospodarka Warr w 2011 r. przeprowadził 
szereg spotkań informacyjnych dla Beneficjentów. 
spotkania poświęcone były zasadom rozliczania pro-
wadzonych projektów. jednym z celów tego przedsię-
wzięcia było zapoznanie Beneficjentów z zasadami 
sporządzania wniosków o płatność, przygotowywania 
i przedstawiania dokumentacji do rozliczania płatno-
ści. W roku 2011 Warr zorganizował i poprowadził:
• 1 szkolenie w ramach Działania 1.4, w którym uczest-

niczyło 8 osób,
• 1 szkolenie w ramach Działania 4.4, w którym uczest-

niczyło 5 osób,
• 2 szkolenia w ramach Działania 6.1, w których 

uczestniczyło łącznie 6 osób,
• 2 szkolenia w ramach Działania 8.1, w których 

uczestniczyło łącznie 13 osób.

participants selected by the application evaluation 
committee could obtain bridge financing. In total, 119 
persons took part in this project, including 57 un-
employed people and 62 economically inactive 
people. 40 persons received grants to start a business; 
thereby, 40 microenterprises were set up in lower si-
lesia. 40 people also used support in the form of bridge 
financing and consultancy in the effective use of the 
grant. 

traInIng for applIcantS IntereSted 
In applyIng for eu fundS
under the individual measures of the innovative 
economy operational programme supported by the 
Wrocław regional Development agency in 2011, 
Warr conducted training for applicants interested 
in applying for eu funds. this training was devoted 
to the rules for applying and completing application 
documents under the individual measures. training 
was conducted before calls for applications were an-
nounced and it was designed to familiarise interest-
ed people with the issues relating to the correct 
completion of application documentation in formal 
and substantive terms. in 2011 Warr organised and 
conducted:
• 2 trainings under measure 6.1 in which a total of 24 

people participated,
• 4 trainings under measure 8.1 in which a total of 80 

people participated,
• 1 training under measure 8.2 in which a total of 14 

people participated.

traInIng for BenefIcIarIeS
in connection with its support to the innovative economy 
operational programme, in 2011 Warr held a number of 
information meetings for the Beneficiaries. these meet-
ings were devoted to the expenditure documentation rules 
under the projects implemented. one of the objectives of 
this project was to familiarise the Beneficiaries with the 
rules for preparing payment applications and preparing 
and submitting documentation relating to payment settle-
ments. in 2011 Warr organised and conducted:
• 1 training under measure 1.4 in which a total  

of 8 people participated,
• 1 training under measure 4.4 in which a total  

of 5 people participated,
• 2 trainings under measure 6.1 in which a total  

of 6 people participated,
• 2 trainings under measure 8.1 in which a total  

of 13 people participated.
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narodoWe foruM MuzyKI We WrocłaWIu
We wrześniu 2008 roku Wrocławska agencja rozwoju 
regionalnego wspólnie z ove arup & partners internatio-
nal limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającą  
w formie oddziału pod nazwą ove arup & partners inter-
national ltd sp. z o.o. oddział w polsce – jako konsor-
cjum firm zawarli umowę z gminą Wrocław na świadcze-
nie usługi pod nazwą „inżynier w ramach projektu 
Budowa narodowego Forum muzyki we Wrocławiu”.
W grudniu 2009 roku gmina Wrocław podpisała umowę 
z wykonawcą na budowę narodowego Forum muzyki, 
którym jest konsorcjum mostostal Warszawa sa. partne-
rami mostostalu są: acciona infraestructuras sa (Hiszpa-
nia), przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „iWa” 
(płock) i Wrocławskie przedsiębiorstwo Budownictwa 
przemysłowego (Wrocław). po podpisaniu umowy  
w styczniu 2010 roku rozpoczęto prace przygotowawcze 
do startu budowy, a w kwietniu 2010 roku rozpoczęto ro-
boty ziemne.
W roku 2011 wykonano w całości konstrukcję żelbetową 
parkingu przy narodowym Forum muzyki. W znacznym 
stopniu zaawansowane zostały prace przy konstrukcji bu-
dynku głównego. zamontowano wibroizolatory, które są 
ważnymi elementami – na nich posadowione będą głów-
na sala koncertowa i sale kameralne. zakończenie wszyst-
kich prac związanych z konstrukcją żelbetową całego 
obiektu, wykonanie i montaż wszystkich konstrukcji stalo-
wych, w tym dachu i elewacji, montaż stolarki okiennej  
i drzwiowej, jak również montaż wewnętrznych instalacji 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych planowane 
są na rok 2012 i oddane obiektu do użytku na 2013 r.

the natIonal MuSIc foruM In WroclaW
in september 2008 the Wrocław regional Development 
agency, together with a uk-based company ove arup & 
partners international limited operating a polish branch 
under the name of ove arup & partners international ltd 
sp. z o.o. Branch in poland, formed a consortium and en-
tered into a contract with the municipality of Wrocław to 
provide “engineer’s services under the project construc-
tion of the national music Forum in Wrocław”. in Decem-
ber 2009 the municipality of Wrocław signed a contract 
with a contractor for the construction of the national music 
Forum. the contractor is a consortium led by mostostal 
Warszawa sa. mostostal’s partners in the consortium are 
as follows: acciona infraestructuras sa (spain), 
przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „iWa” (płock, po-
land) and Wrocławskie przedsiębiorstwo Budownictwa 
przemysłowego (Wrocław). after signing the contract in 
january 2010, preparations for the construction began 
and in april 2010 earthworks started. in 2011 the reinforced 
concrete structure of the car par at the national music Fo-
rum was constructed in whole. progress in the construc-
tion of the main building was significant during the year. 
vibration dampers were installed; they are important ele-
ments on which the main concert hall and chamber halls 
will be constructed. all work related to the reinforced con-
crete structure of the entire building, fabrication and erec-
tion of all structural structures, including the roof and walls, 
installation of window and door joinery as well as installa-
tion of all sanitary, electrical and telecommunications sys-
tems are planned to be carried out in 2012. the building is 
scheduled to be commissioned in 2013.

Budowa 
Narodowego  
Forum Muzyki 
we Wrocławiu

Construction 
of the National 
Music Forum 
in Wrocław
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Akademia Muzyczna 
we Wrocławiu

The Music Academy 
in Wrocław

rozBudoWa aKadeMII MuzyczneJ 
We WrocłaWIu 
W 2010 roku konsorcjum w składzie Wrocławska agen-
cja rozwoju regionalnego, Biuro inwestorskie janusz 
rybka oraz mFz consulting sp. z o.o. podpisało z in-
westorem – akademią muzyczną im. karola lipińskie-
go we Wrocławiu umowę na realizację zadania pn. peł-
nienie funkcji inżyniera dla przedsięwzięcia 
budowlanego „rozbudowa akademii muzycznej we 
Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej 
wraz z infrastrukturą”. inwestycja współfinansowana 
jest z programu operacyjnego infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2007–2013. 
W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie 
kompleks dydaktyczno-koncertowy, który będzie mieć 
na celu poprawę funkcjonalności infrastruktury uczelni, 
głównie dzięki utworzeniu nowoczesnych sal dydak-
tycznych, ćwiczeniowych i koncertowych na poziomie 
europejskim. powstały campus zasadniczo będzie się 
składał z 2 budynków wzajemnie technicznie powiąza-
nych i skomunikowanych.
na początku 2011 r. inwestor podpisał kontrakt z wy-
konawcą robót, firmą Budimex s.a. z Warszawy.  
W pierwszym kwartale wykonano montaż zaplecza 
budowy wraz z przyłączeniami oraz wykonano prace 
geodezyjne. W następnych miesiącach wykonano ro-
boty rozbiórkowe i ziemne, jak również wzmocniono 
ściany wykopu i przeprowadzono inwentaryzację są-
siednich budynków. W trzecim kwartale zakończono 
prace nad przygotowaniem podkładu betonowego 
pod płytę fundamentową, jak również wykonano ścia-
ny konstrukcyjne podziemia i parteru. W ostatnich 
miesiącach 2011 r. wykonano ściany konstrukcyjne 
pierwszej kondygnacji, a także rozpoczęto prace 
związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i oświetlenia. zakończenie robót inwestycyjnych 
jest planowane na koniec roku 2012.

the expanSIon of the MuSIc acadeMy 
in 2010 a consortium consisting of the Wrocław re-
gional Development agency, Biuro inwestorskie ja-
nusz rybka and mFz consulting sp. z o.o. signed a 
contract with the investor, the karol lipiński music 
academy in Wrocław, to provide engineer’s services 
under the construction project “the expansion of the 
music academy in Wrocław – the construction of a 
music and teaching hall together with infrastructure”. 
this investment project is co-financed from funds of 
the infrastructure and environment operational pro-
gramme 2007–2013. as a result of the implementa-
tion of this construction project, a teaching and con-
cert complex will be built which is designed to 
improve the functionality of this higher education in-
stitution’s infrastructure, primarily thanks to the crea-
tion of modern teaching, practice and concert rooms 
of european level. the created complex will basically 
consist of 2 buildings that are connected technically 
and by passages. at the beginning of 2011, the in-
vestor signed a contract with a civil works contractor, 
a Warsaw-based company Budimex s.a. During the 
first quarter of 2011, site facilities and technical infra-
structure were constructed as well as land surveying 
was carried out. During the next months, demolition 
and earthworks were carried out, the excavation 
walls were reinforced and an inventory of the neigh-
bouring buildings was made. in the third quarter, 
work on the preparation of a concrete layer for the 
ground slab was completed as well as the structural 
walls of the basement and ground floor were erect-
ed. During the last months of 2011, the structural 
walls of the first floor were built; the contractor also 
started work associated with the installation of a wa-
ter supply and sewage system as well as lighting. 
the completion of construction work is scheduled at 
the end of 2012.

D
zi

a
ł

a
ln

o
Ść

 s
p

ó
łk

i W
 2

01
1 

r
o

k
u

 / 
th

e 
c

o
M

pa
n

y’
s 

ac
ti

vi
ti

e
s 

in
 2

01
1



38 WrocłaWska agencja rozWoju regionalnego raport roczny 2011

Wrocławska agencja rozwoju regionalnego od 1997 
roku prowadzi teren aktywizacji gospodarczej branży 
budowlanej we Wrocławiu przy ul. karmelkowej 29 
pod nazwą zespół targowo-Wystawienniczy Budow-
nictwa (ztWB). ztWB znajduje się w południowo-za-
chodniej strefie aktywności gospodarczej Wrocławia, 
w odległości 3 km od centrum miasta i 1,5 km od au-
tostrady z bezkolizyjnym dojazdem w sąsiedztwie 
urzędu celnego.
na terenie ztWB, na około 120 tys. metrów kwadrato-
wych powierzchni, w roku 2011 prowadziło swoją działal-
ność ponad 90 podmiotów gospodarczych. usługi reali-
zowane przez naszych dzierżawców kierowane są  
w większości do małych firm wykonawczych, w mniej-
szym zakresie odbiorców indywidualnych oraz odbior-
ców instytucjonalnych z terenu całego Dolnego Śląska.
W 2011 roku Wrocławska agencja rozwoju regional-
nego kontynuowała zaplanowane prace remontowe 
związane z poprawą stanu obiektu, w szczególności 
w zakresie realizacji perspektywicznych planów po-
prawy infrastruktury technicznej.
kontynuowano prace nad budową inżynierii finanso-
wej realizacji opracowanej „koncepcji ideowo-prze-
strzennej zagospodarowania terenu Warr przy ul. 
karmelkowej we Wrocławiu”. Biorąc pod uwagę wiel-
kość tego zadania, projekcja musi oprzeć się na 
współfinansowaniu jej realizacji ze środków ue. 
kontynuowano inwestycję związaną z wykonaniem  
iv etapu robót: wymianą starych instalacji wodociągo-
wych oraz budową nowej instalacji kanalizacyjnej, któ-
ra, pozwoli na uniezależnienie się od istniejących od lat 
na tym terenie bezodpływowych zbiorników. W znaczny 
sposób poprawi to atrakcyjność terenu Warr i ułatwi 
jego dalsze zagospodarowanie. 
przeprowadzono corocznie przeglądy techniczne 
obiektu. W trybie ciągłym prowadzone były zaplanowa-
ne na rok 2011 prace remontowe, konserwacyjne i po-
rządkowe, w szczególności wzdłuż wyremontowanej ul. 
karmelkowej.

since 1997 the Wrocław regional Development 
agency has been operating the area for business 
stimulation in building sector at 29 karmelkowa street, 
Wrocław named the construction materials exhibition 
and trade zone (ztWB). ztWB is located in south-
western economic activity zone of Wrocław, at a dis-
tance of 3 km from town centre and 1,5 km from mo-
torway with collision-free access and close to 
customs office.
over 90 business entities were running their activities 
on c. 120 000 sqm of ztWB zone in 2011. services 
rendered by our lessees were most often addressed 
to small contractors, and – to less scale – to individual 
persons and institutional receivers across lower  
silesia.
in 2011, Warr has continued planned reconstruction 
works to improve the conditions of the object, espe-
cially in the domain of long-term plans of technical 
infrastructure development. 
in 2011 the construction project implemented in our land 
in karmelkowa st. was continued. the contractor car-
ried out phase iv works that involved the replacement of 
the old water supply systems and the construction of a 
new sewerage system. the new sewerage system will 
make it possible to decommission the cesspits used in 
our land for many years. this will significantly improve 
the attractiveness of our land and facilitate its further de-
velopment.
We continued our work on the construction of financial engi-
neering associated with the implementation of the plans 
described in “the site development concept plan for War-
r’s land in karmelkowa st. in Wrocław”. taking into account 
the size of this project, the financial projection must include 
co-financing of its implementation from eu found.
an annual technical inspection of the facilities in karmel-
kowa st. was carried out. renovation, maintenance and 
site cleaning works, planned for 2011, were carried out 
on an ongoing basis, in particular along the renovated 
karmelkowa st.

centrum aktywizacji gospodarczej: zespół targowo-Wystawienniczy 
Budownictwa Warr przy ulicy karmelkowej 29 we Wrocławiu

the economic activation centre – Warr’s fair and exhibition centre 
for the construction industry in 29 karmelkowa st. in Wrocław
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aKtyWa / aSSetS  
Stan na dzIeń 

31.12.2011 / 
State aS on the 

day 31.12.2011

A AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS 14 330 290,91

I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 14 308 274,91

1 Środki trwałe / tangible fixed assets in use 13 221 912,52

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 327 924,66

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 73 170,43

d) środki transportu / vehicles 110 229,13

e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 23 707,02

2 Środki trwałe w budowie / tangible fixed assets under construction 1 086 362,39

3 zaliczki na środki trwałe w budowie / advances for tangible fixed assets

III Należności długoterminowe / Long-term receivables 0,00

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 finantial assets 14 000,00

a) w jednostkach powiązanych / in related parties 

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

4 inne inwestycje długoterminowe / other long-term investments

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 8 016,00

1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 8 016,00

2 inne rozliczenia międzyokresowe / current assets

B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 7 221 559,20

I Zapasy / Inventory 723 344,50

1 materiały / materials

2 półprodukty i produkty w toku / semi-finished products and work in progress 722 961,74

3 produkty gotowe / Finished products

4 towary / goods

5 zaliczki na dostawy / advances for deliveries 382,76

II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 2 518 839,02

1 należności od jednostek powiązanych / receivables from related parties

2 należności od pozostałych jednostek / receivables from other entities 2 518 839,02

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 569 708,67

• do 12 miesięcy / up to 12 months 569 708,67

• 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

11 107,00

c) inne / other 1 938 023,35

d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 3 926 831,62

1 krótkoterminowe aktywa finansowe / short-term financial assets 3 926 831,62

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 3 926 831,62

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 3 838 874,40

• inne środki pieniężne / other cash 87 957,22

• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets

2 inne inwestycje krótkoterminowe / other short-term investments 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 52 544,06

SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS 21 551 850,11
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paSyWa / lIaBIlItIeS
Stan na dzIeń 

31.12.2011 / 
State aS on the 

day 31.12.2011

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / OWNER’S EQUITY 19 109 052,78

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 307 633,06

v kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / reserve capital from evaluation update

vi pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / remaining reserve capital 1 825 539,60

vii zysk (strata) z lat ubiegłych / profit (loss) of the past years

viii zysk (strata) netto / net profit (loss) 178 680,12

iX odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / net profit write off during accounting year (negative value)

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA / LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 2 442 797,33

I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 119 338,13

1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / provision for deferred income tax 62 305,67

2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / provision for pensions and similar benefits 42 192,45

• długoterminowa / long-term provision

• krótkoterminowa / short-term provision 42 192,45

3 pozostałe rezerwy / remaining provisions 14 840,01

• długoterminowe / long-term provisions

• krótkoterminowe / short-term provisions 14 840,01

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities

1 Wobec jednostek powiązanych / to associated units

2 Wobec pozostałych jednostek / to remaining unist

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) inne / other

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 2 302 129,34

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 2 302 129,34

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: 229 388,34

• do 12 miesięcy / up to 12 months 229 388,34

• 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 15 087,00

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities 2 730,00

i) inne / other 2 054 924,00

3 Fundusze specjalne / special funds

IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 21 329,86

1 ujemna wartość firmy / negative goodwill

2 inne rozliczenia międzyokresowe / other accruals 21 329,86

• długoterminowe / long-term 4 866,93

• krótkoterminowe / short-term 16 462,93

SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES 21 551 850,11
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rachuneK zySKóW I Strat / profIt and loSS account
przychody I KoSzty  

za roK 2011 / IncoMeS 
and coStS In 2011

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

8 962 968,76

• od jednostek powiązanych / from associated units

i przychody netto ze sprzedaży produktów / net revenues from sales of products 8 634 035,76

ii zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
/ change in a level (balance) of products (increase – positive value, decrease – negative value)

328 933,00

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 8 885 786,04

i amortyzacja / amortization and depreciation 257 142,77

ii zużycie materiałów i energii / consumption of materials and energy 671 002,82

iii usługi obce / outside services 2 319 601,03

iv podatki i opłaty, w tym: / taxes and fees: 656 592,45

• podatek akcyzowy / excise duty

v Wynagrodzenia / salaries and wages 4 197 701,62

vi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / social insurance and other benefits 638 212,36

vii pozostałe koszty rodzajowe / other costs 145 532,99

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) 77 182,72

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 217 932,72

i zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / profit on sale of non-financial fixed assets 9 082,86

ii Dotacje / subsidies 29 756,64

iii inne przychody operacyjne / other operating revenues 179 093,22

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 183 847,79

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 140 230,47

iii inne koszty operacyjne / other operating costs 43 617,32

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)/ OPERATING PROFIT (LOSS) (C+D-E) 111 267,65

G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 157 992,17

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: 157 992,17

• 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

H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 3 474,55

i odsetki, w tym: / interests, of that: 1 207,79

• 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 2 266,76

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

265 785,27

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) 265 785,27

L PODATEK DOCHODOWY 87 105,15

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

N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)/ NET PROFIT (LOSS) (K-L-M) 178 680,12
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SpIS treŚcI / taBle of content
2 misja
4 list prezesa zarządu
6 obszary działania
7 akcjonariusze
8 skład rady nadzorczej i zarządu

9 Wspieranie rozwoju MSP poprzez Regionalną Instytucję 
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2007–2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

29 ewaluacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

29 międzynarodowe badania regionalne pogranicza

30 Projekt STEP w ramach INTERREG IVC

32 Konferencje i szkolenia 
32 konferencja „analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji 

proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim”
32 seminarium na temat „zasad finansowania zadań z zakresu 

ochrony środowiska w polsce i porównanie z zasadami innych 
państw członkowskich ue”
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29 evaluation of the strategy of socio-economic Development 
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33 a training project under measure 6.2 of the Human capital 
operational programme
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