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Oferta Dolnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.

OBEJMUJE:

OPRACOWANIA I USŁUGI
DORADCZE:

n Studia wykonalności projektów
inwestycyjnych – dla przedsiębiorstw
i jednostek samorządowych; 

n Plany biznesowe dla potrzeb zarządzania
przedsiębiorstwem lub w związku
z zamierzonymi inwestycjami; 

n Plany restrukturyzacji przedsiębiorstw,
analizy stanu i wyceny wartości
przedsiębiorstwa; 

n Analizy przygotowawcze dotyczące
podjęcia projektu w formule PPP
(Partnerstwa Publiczno-Prywatnego); 

n Projekty – aplikacje w obszarze inwestycji
środowiskowych, w tym w energetyce,
w oparciu o odnawialne źródła energii; 

n Inne zagadnienia analityczne dotyczące
podejmowania inwestycji rozwojowych
w ramach innowacyjnych przedsięwzięć
gospodarczych.

POMOC W NAWIĄZANIU
KONTAKTÓW GOSPODARCZYCH
Z PRZEDSIĘBIORCAMI KRAJÓW

UNII EUROPEJSKIEJ:

n Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe
dotyczące prawa wspólnotowego,
standaryzacji oraz zasad prowadzenia
działalności gospodarczej w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;

n Pomoc w poszukiwaniu zagranicznych
partnerów do współpracy gospodarczej,
handlowej i technologicznej;

n Pomoc w zakresie udziału w zamówieniach
publicznych w krajach UE;

n Wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej
współpracy przedsiębiorców, przygotowanie
udziału przedsiębiorców w projektach
rozwojowych i badawczych;

n Wyszukiwanie potrzebnych technologii,
wsparcie doradcze przy zawieraniu umów
transferu technologii; 

n Organizację wizyt studyjnych, misji
gospodarczych i spotkań kooperacyjnych
dla przedsiębiorców i naukowców;

POMOC W POZYSKIWANIU 
ŚRODKÓW NA ROZWIJANIE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

n Udzielanie aktualnych informacji na temat
dostępności i przeznaczenia środków Unii
Europejskiej;

n Tworzenie wniosków o dofinansowanie
projektów, pomoc przy ich realizacji
i rozliczaniu według wymogów Komisji
Europejskiej;

n Organizacja finansowania zewnętrznego 
ze środków europejskich bądź z funduszy
instytucji finansowych – funduszy
pożyczkowych, funduszy Venture
Capital/Private Equity/Seed, sieci Aniołów
Biznesu oraz banków;

n Przygotowanie spółek typu start-up/spin-
off do pozyskania środków z rynku
kapitałowego;

WSPARCIE W ZAKRESIE
WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

ROZWOJOWYCH:

n Zarządzanie projektami na zlecenie firm
i instytucji;

n Organizacja przedsięwzięć szkoleniowo-
doradczych, wsparcie w zakresie
przygotowania indywidualnego projektu dla
firmy/instytucji, pozyskanie finansowania
zewnętrznego, wdrażanie i obsługa
projektów obejmująca koordynację projektu,
realizacja całości działań projektowych oraz
końcowe rozliczenie finansowe.

n Szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia
i zarządzania własna firmą oraz wdrażania
innowacji i nowych technologii.

n Wsparcie w przeprowadzeniu rekrutacji
pracowników na wskazane stanowiska pracy
(sporządzenie profilu kandydata, wyszukanie
potencjalnych kandydatów, dokonanie oceny
kompetencji zawodowych, sporządzanie
raportów o kandydatach, organizacja spotkań
z wybranymi kandydatami, wsparcie w formie
treningu pracy na wskazanym stanowisku).

n Kompleksowa obsługa firmy w zakresie
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
w tym obniżania kosztów zatrudnienia
związanych z obowiązkowymi wpłatami na
PFRON.

www.darr.pl

DARR dla rozwoju
Dotacje, komercjalizacja, implementacja
– choć słowa te z pewnością budzą respekt
niejednego Kowalskiego, w praktyce
oznaczają przede wszystkim ROZWÓJ.
I właśnie o ten rozwój dba nieprzerwanie,
bo od 1991 roku, Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego (DARR) z siedzibą
w Szczawnie-Zdroju, realizująca różnorakie
projekty, w tym również unijne, mające na
celu zrównoważony rozwój całego
województwa. Jednak za szczególnie ważny
obszar swojej aktywności DARR uznaje
tereny aglomeracji wałbrzyskiej. 

„Kto stoi w miej scu, ten się co fa” – ta sta ra praw da
szcze gól nie w XXI wie ku ma swo je za sto so wa nie. Ale czę -
sto, aby się roz wi jać, po trzeb na jest po moc i wspar cie na
róż nych płasz czyz nach dzia ła nia biz ne so we go. I właś nie
DARR wy peł nia tę lu kę, da jąc im puls do zmian – two rzy
wa run ki do roz wo ju i po ma ga w ich re a li za cji. Do radz two,
szko le nia, po moc w na wią za niu kon tak tów biz ne so wych
w kra ju i za gra ni cą, w zna le zie niu i uzy ska niu fi nan so wa -
nia dla przed sięw zięć gos po dar czych, przy go to wy wa nie
ana liz eko no micz nych, stu diów wy ko nal no ści, pla nów biz -
ne so wych, łą cze nie sek to ra na u ki z biz ne sem oraz wspar -
cie dla sze ro ko ro zu mia nej in no wa cyj no ści to dzia ła nia,
któ re sta no wią co dzien ność pra cy Dol no ślą skiej Agen cji
Roz wo ju Re gio nal ne go. Otwar tość i chęć współ dzia ła nia
z każ dym, kto szu ka biz ne so we go wspar cia, skut ku je
wie lo ma już uda ny mi re a li za cja mi DARR i pro jek ta mi, któ -
rych zna cze nie gos po dar cze od bi ło się sze ro kim echem
w kra ju i za gra ni cą.

Pro jek to wo

Dzia łal ność DARR to prze de wszyst kim pra ca w pro jek -
tach – od tych uni j nych czy mię dzy na ro do wych z mi lio no -
wy mi bud że ta mi i eu ro pej skim za się giem po przez pro jek ty
lo kal ne, ma ją ce wpływ na „tu i te raz” miesz kań ców Dol -
ne go Ślą ska, zwią za ne m.in. z prob le ma mi ryn ku pra cy. 
Nie wąt pli wie wśród po wyż szych wy róż nia ją się pro jek ty
pro wa dzo ne w ra mach dzia łal no ści Dol no ślą skie go Par ku
Tech no lo gicz ne go (T-Park) zbu do wa ne go przez DARR
w 2009 ro ku. DARR za rzą dza T-Par kiem, kon cen tru jąc
w nim swą ak tyw ność do ty czą cą przed sięw zięć i pro jek -
tów pro in no wa cyj nych, wspie ra ją cych po wsta wa nie biz ne -

sów opar tych na wie dzy. Jed nym z ta kich pro jek tów jest
„Ak ce le ra tor In no wa cji”, któ ry dzia ła w spo sób cha rak te -
ry stycz ny dla fun du szy ven tu re ca pi tal. Je go za da niem
jest wy szu ki wa nie in no wa cyj nych po my słów na biz nes
i prze kształ ca nie tych po my słów w przed sięw zię cia gos po -
dar cze. Co to w prak ty ce ozna cza? Wszyst kie nad sy ła ne
po my sły biz ne so we, za kła da ją ce wy ko rzy sta nie no wo czes -
nych tech no lo gii, są oce nia ne przez zes pół eks per tów.
Naj lep sze z nich ma ją za gwa ran to wa ną po moc w kwe -
stiach ad mi ni stra cyj nych i za a wan so wa ne wspar cie do -
rad cze. Wspar cie fi nan so we po le ga na ob ję ciu przez
DARR udzia łów ka pi ta ło wych w spół kach utwo rzo nych
wraz z po my sło daw ca mi. 
In nym ob sza rem dzia łal no ści DARR są pro jek ty skie ro wa -
ne do ab sol wen tów wyż szych uczel ni i mło dych na u kow -
ców, mo ty wu ją ce do pod ję cia włas nej dro gi biz ne so wej,
któ ra po łą czy ich pra cę na u ko wą z gos po dar ką. Tu szcze -
gól nie war to wspom nieć o pro jek cie „SPIN qba tor ZDol ne -
go Ślą ska”. Za kła da on prze de wszyst kim po moc
w roz po czę ciu in no wa cyj nej dzia łal no ści gos po dar czej, czy
to w po ro zu mie niu z uczel nią, czy też sa mo dziel nej (tzw.
dzia łal ność spin-off/out), w dzie dzi nach, któ re są waż ne
dla re gio nal nej gos po dar ki. 
W ra mach te go pro jek tu moż na uzy skać nie tyl ko wspar -
cie me ry to rycz ne, ale też wziąć udział w bez płat nych wy -
ja zdo wych se sjach do rad czych, tzw. „Obo zach In no wa cji”,
pod czas któ rych już bar dzo kon kret nie wraz z eks per ta mi

pra cu je się nad kon cep cją przy szłej fir my. Na stro nie in -
ter ne to wej pro jek tu (www.spin qu ba tor.pl) moż na jesz cze
za pi sać się na osta t nią edy cję obo zu w ter mi nie 15-19
wrześ nia w Kar pa czu.
Od 2008 ro ku w DARR fun kcjo nu je oś ro dek En ter pri se
Eu ro pe Ne twork bę dą cy jed ną z 54 świa to wych jed no stek
wspar cia biz ne su i czo ło wą ta ką pla ców ką w Pol sce. Jak
dzia ła oś ro dek? Głów nym je go za da niem jest do radz two
z za kre su pra wa i po li ty ki Unii Eu ro pej skiej, pro wa dze nia
dzia łal no ści gos po dar czej za gra ni cą, do stę pu do uni j nych
źró deł fi nan so wa nia, trans fe ru tech no lo gii, in no wa cji oraz
udzia łu w pro gra mach ra mo wych UE. Do dat ko wo oś ro dek
or ga ni zu je tak że kon fe ren cje, szko le nia, war szta ty i se -
mi na ria dla przed się bior ców z po my słem na roz wój swo je -
go biz ne su i chę cią współ dzia ła nia. 
Wśród pro jek tów eu ro pej skich, w któ rych uczest ni czy
DARR, są rów nież pro jek ty te ma tycz ne, jak np. „Cli ma te-
KIC” sku pia ją ce się na za gad nie niach zwią za nych ze śro -
do wi skiem. Pro jekt ten za kła da współ pra cę trzech
sek to rów: na u ki, biz ne su i in sty tu cji pu blicz nych. Wszyst -
ko po to, aby wspól nie moż li we naj le piej dzia łać na rzecz
kli ma tu i zmian w nim za cho dzą cych. Tu tak że szan sę ma -
ją no we po my sły – moż na bo wiem ubie gać się o bez zwrot -
ne gran ty uni j ne na roz po czę cie dzia łal no ści
(Pre-Ac ce le ra tion Pro gram me) czy też wziąć udział w kon -
kur sie „Cle an La un chpad 2014”, w któ rym gro ma dzo ne
i oce nia ne są po my sły biz ne so we zwią za ne z ochro ną kli -

ma tu i ni we lo wa niem ne ga tyw nych skut ków je go zmian.
Jesz cze in ną moż li wo ścią roz wo ju we współ pra cy z DARR
jest „La bo ra to rium Biz ne su”, czy li cykl sta ży dla pra cow -
ni ków na u ko wych w przed się bior stwach Dol ne go Ślą ska
wy bra nych zgod nie z dys cy pli ną na u ko wą i ba da nia mi po -
dej mo wa ny mi przez sta ży stów. Efekt? Na u ka i wie dza bę -
dą mog ły zna leźć prak tycz ne za sto so wa nie w dzia łal no ści
biz ne so wej, któ ra zwe ry fi ku je za ło że nia te o re tycz ne i mo -
ty wo wać bę dzie do dal szej pra cy. 
Waż nym ob sza rem dzia łań DARR jest tak że wspar cie dla
ryn ku pra cy i roz wią zy wa nie bie żą cych prob le mów oraz
dzia ła nia pod no szą ce kwa li fi ka cje pra cow ni ków. Re a li zo -
wa ny jest więc pro jekt „Wy kwa li fi ko wa ne ka dry me dycz ne
Dol ne go Ślą ska” skie ro wa ny do firm dzia ła ją cych w bran -
ży ochro ny zdro wia i ofe ru ją cy szko le nia zwią za ne z te ra -
pią osób star szych. Na pół met ku jest pro gram ak ty wi za cji
osób nie peł no spraw nych pn. „Spraw ny Biz nes z Dol ne go
Ślą ska”. Spoś ród zgło szo nych pra wie 100 biz nes pla nów
35 osób zo sta ło za kwa li fi ko wa nych do pro jek tu i przy go -
to wy wać się bę dzie do roz po czę cia włas nej dzia łal no ści!
„Par tner stwo dla Pra cy” to nato miast koń czą cy się pro jekt
ak ty wi za cji osób w wie ku 50+, ma tek po wra ca ją cych na
ry nek pra cy po uro dze niu dziec ka oraz osób nie peł no -
spraw nych. Jesz cze in ną re a li za cją w za kre sie dzia łań na
rzecz ryn ku pra cy jest pro jekt pn. „Kom pe ten cje mo ją
szan są. Pod nie sie nie ak tyw no ści za wo do wej osób nie peł -
no spraw nych”, któ ry trwa do koń ca paź dzier ni ka br.

Kie ru nek: przy szłość

W biz ne sie, ale nie tyl ko, waż ne jest pa trze nie w przy -
szłość i wy ty cza nie no wych kie run ków. „Wiem, że w dol -
no ślą skich przed się bior stwach i ka drze na u ko wej drze mie
ogrom ny po ten cjał. War to za wal czyć, aby in no wa cyj ne po -
my sły nie po zo sta ły tyl ko w sfe rze te o rii, ale prze szły do
prak ty ki i biz ne su. Dla te go tym bar dziej za chę cam do
współ pra cy z na mi” – mó wi Sła wo mir Hu nek, pre zes Dol -
no ślą skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go. Wie lo let nie do -
świad cze nie DARR po ka zu je, że war to za wal czyć o roz wój.
Bo roz wój każ de go z nas prze kła da się na roz wój ca łe go
re gio nu.

Po moc ne adre sy:
www.darr.pl
www.t-park.pl
www.een.org.pl
www.la bo ra to rium biz ne su.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
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