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O 

AGENCJIDziałamy na rynku ponad 25 lat

Jesteśmy spółką Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego utworzoną na potrzeby 

posiadania organizacji pozarządowej działającej 

na rzecz rozwoju regionalnego, 

wyspecjalizowanej w realizacji rządowych 

i międzynarodowych programów polityki 

regionalnej dla samorządów i przedsiębiorców.



NASZA MISJA

ARR S.A. w Koninie jest instytucją realizującą projekty i usługi dla:

szczególnie w Wielkopolsce w celu podniesienia ich innowacyjności 

i konkurencyjności, przy wykorzystaniu doświadczeń w udzielaniu 

dotacji i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej.

• przedsiębiorstw,

• samorządów,

• instytucji, 



NASZE CELE 

STRATEGICZN

E - WIZJA

Być wiodącą instytucją działającą 

na rzecz rozwoju regionalnego. 

Realizować projekty o zasięgu 

regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym.  

Specjalizować się w pozyskiwaniu 

funduszy Unii Europejskiej, 

wykorzystując doświadczenia 

w udzielaniu dotacji i realizacji 

projektów.

Posiadać stałą ofertę usług 

okołobiznesowych dla 

przedsiębiorstw, samorządów 

i instytucji. 

Przyczyniać się do aktywizacji osób 

bezrobotnych i/lub wykluczonych 

społecznie. 

Czynnie współpracować 

z Instytucjami Otoczenia Biznesu, 

samorządami, urzędami oraz 

instytucjami wspierającymi rozwój 

szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości w regionie. 



EFEKTY NASZEJ PRACY…



udzieliliśmy przedsiębiorcom ok. 500 mln wsparcia finansowego, 

utworzyliśmy ponad 2000 firm,

przeszkoliliśmy prawie 55 tys. osób, 

wyświadczyliśmy blisko 40 tys. konsultacji

udzieliliśmy ponad 22 mln preferencyjnych pożyczek

daliśmy pracę blisko 2000 osobom,

pozyskaliśmy prawie 100 mln dotacji dla firm…



NASZE AKTUALNE

PROJEKTY I USŁUGI





INFORMACJE O 

PROJEKCIE
CEL PROJEKTU

podniesienie poziomu kompetencji i 

kwalifikacji pracowników mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstwach

PRZEDMIOT PROJEKTU

realizacja wsparcia rozwojowego głównie na 

rzecz MŚP przechodzących procesy 

adaptacyjne, restrukturyzacyjne i 

modernizacyjne poprzez refundację 

kosztów

GRUPA DOCELOWA

pracodawcy i ich pracownicy

PREFERENCJE DLA

osób pracujących w MŚP, w tym: 

osób w wieku 50 lat i więcej oraz 

osób o niskich kwalifikacjach



WSKAŹNIKI

Realizacja wsparcia na rzecz 742 MŚP, 

rozwój kompetencji i kwalifikacji 2227 

osób pracujących w MŚP, w tym:

543 osób w wieku 50 lat i więcej 

712 osób o niskich kwalifikacjach



Całkowita wartość projektu wynosi
9 440 152,65 mln zł, w tym

WARTOŚĆ PROJEKTU

dofinansowanie ze środków unijnych
8 024 129,75 zł

wkład własny firm
1 416 022,90 zł



POZIOM 

DOFINANSOWANIA

5.000 zł

dla jednego pracownika

100.000 zł 

dla firmy

5.000 zł

dla pojedynczej

usługi rozwojowej



OKRES I STAN 

REALIZACJI

01.03.2017

29.02.2020

30.11.2018

• pozostało do wykorzystania ok. 1.076.411,61 mln. zł 

• wypłacono 6.043.322,44 mln. zł

• zawarto 1270 umów na kwotę 6.043.322,44 mln. zł 



• Miasto Konin

• powiat koniński

• powiat kolski

• powiat turecki

• powiat słupecki

• powiat gnieźnieński

• powiat wrzesiński

ZASIĘG TERYTORIALNY





CEL PROJEKTU

Usługa leasingu pracowników 

skierowana zarówno do pracodawców, 

jak i do pracowników. 

Pracodawcom pozwala na zdecydowane 

obniżenie kosztów związanych 

z zatrudnianiem pracowników oraz 

minimalizuje czas związany z rekrutacją.

Pracownikom pozwala zdobyć doświadczenie 

zawodowe oraz zwiększyć szansę na stałą pracę.  



Mikropożyczki na 

założenie działalności 

gospodarczej

Pożyczki JEREMIE



MIKROPOŻYCZKI NA 

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

• Dla wszystkich osób nieprowadzących 

działalności gospodarczej 

• Oprocentowanie 2% 

• Bez wkładu własnego

• Pożyczka do 50 tys. zł

• Na okres max. 5 lat (60 m-cy)

• 12 m-cy karencji w spłacie kapitału



OFERTA POŻYCZEK 

W RAMACH 

JEREMIE 2

• Oprocentowanie od 1,85% w skali roku

• Max. kwota pożyczki 500 000 zł

• Bez konieczności wnoszenia wkładu 

własnego

• Karencja 6 m-cy w spłacie kapitału



Oprocentowanie 1,85%

Przedsiębiorstwa spełniające jeden z poniższych warunków: 

• Start up-y (okres prowadzenia działalności do 2 lat)

• Mikroprzedsiębiorstwa

• inwestycje w  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji

• inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów 
funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

Oprocentowanie na warunkach rynkowych od 2,85%

Pozostałe przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej.



• Max. 7 lat na spłatę pożyczki powyżej 

300 tys. zł

• poniżej 300 tys. do 5 lat spłaty pożyczki

• Atrakcyjne warunki zabezpieczenia pożyczki

• Brak dodatkowych kosztów udzielenia 

pożyczki 

OFERTA POŻYCZEK 

W RAMACH 

INICJATYWY JEREMIE_2



DLA KOGO ? 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
i realizujących przedsięwzięcia na terenie 
województwa wielkopolskiego.



NA CO ? 

finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój bądź 
wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych 
Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na 
rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. 
poprzez:

• tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie 
kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub

• rozszerzanie działalności lub

• wzmocnienie podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa lub

• realizację nowych projektów lub

• wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub

• przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe 
rozwiązania;



Dostępne środki-
czyli łącznie dla przedsiębiorców:  

9.333.333,33 zł

Okres wydatkowania-
czyli okres dostępności środków dla przedsiębiorców: 

12 m-cy



KWOTA POŻYCZKI

do 500.000,00 zł

Mikro i małe przedsiębiorstwa

od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł 

Średnie przedsiębiorstwa





• międzynarodowa baza mająca na celu promowanie 

i kojarzenie partnerów gospodarczych z różnych krajów

• udział polskich firm w imprezach kooperacyjnych, mających 

na celu ożywienie współpracy międzynarodowej

• to szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z 

tematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 

na terenie UE,

ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK (EEN) –
Międzynarodowa Sieć Wspierania Biznesu 

• to informacja i doradztwo w zakresie możliwości 

dofinansowania działalności przedsiębiorstw ze 

środków UE w tym audyty marketingowe, biznesowe 

i technologiczne…



PUNKT 

INFORMACYJNY 

FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH 

W KONINIE

przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel.: 63 240 85 35, 63 249 31 02

Email: konin.fe@wielkopolskie.pl

mailto:konin.fe@wielkopolskie.pl


OFERTA SIECI 

PUNKTÓW 

INFORMACYJNYC

H

INFORMACJE

nt. możliwości 

dofinansowania 

pomysłu 

na etapie 

przygotowania 

projektu

na etapie 

realizacji 

projektu

nt.

projektów
BEZPŁATNE USŁUGI 
NA TERENIE CAŁEGO KRA JU
DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO



OFERTA SIECI 

PUNKTÓW 

INFORMACYJNYC

H

SPOTKANIA I SZKOLENIA

KONSULTACJE

INNE

• mobilne PI

• konferencje

• wydarzenia 

plenerowe

• bezpośrednie

• telefoniczne

• mailowe



JST, szkoły, uczelnie,

KLIENCI

osoby zamierzające rozpocząć 

działalność gospodarczą,

osoby poszukujące szkoleń 

współfinansowanych ze środków 

europejskich,

studenci poszukujący informacji do 

prac zaliczeniowych, dyplomowych.

przedsiębiorcy chcący pozyskać 

fundusze na rozwój firmy,OFERTA SIECI 

PUNKTÓW 

INFORMACYJNYC

H



Krzysztof Gubański

Prezes Zarządu

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

W KONINIE

Ul. Zakładowa 4

www.arrkonin.org.pl 

www.facebook.com/ARRKonin/


