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Pokazali jak rozwijać biznes!
W czwartek, 10 listopada 2016 r.
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury spotkali
się przedsiębiorcy, osoby planujące rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz eksperci i praktycy.
Wszystko za sprawą konferencji „Twój biznes
– od małego do wielkiego”, którą zorganizowali
wspólnie Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego, Urząd Miejski w Dzierżoniowie
oraz Dolnośląski Portal Gospodarczy Naszbiznes24.
pl. Wydarzenie wpisane zostało w lokalne Dni
Przedsiębiorczości.
Spotkanie
dostarczyło
wiedzy
o
możliwościach
rozwoju
działalności
gospodarczej i budowania firmy w oparciu
o fundamenty zasad odpowiedzialności społecznej.
Było także okazją do nawiązania kontaktów
biznesowych,
a
także
cenną
płaszczyzną
wymiany
doświadczeń
dla
przedsiębiorców
z obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.

biznesu, udało nam się stworzyć program, który dał
cenne wskazówki związane z zarządzaniem zmianą
i wartościami w firmie – podsumowuje Dorota Sało,
Prezes Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych
Powiatu
Dzierżoniowskiego,
pomysłodawca
i główny organizator konferencji. - Na przykładzie
spółek Frankonia i Domino udało się pokazać, że lokalne
firmy mogą rozwinąć biznesowe skrzydła, zgodnie
z ideą od małego do wielkiego – dodaje.
W ramach wydarzenia, oprócz wystąpień
przedstawicieli świata biznesu były też praktyczne
warsztaty.

- Zależało nam na tym, aby w ramach
konferencji spotkali się zarówno eksperci, jak i praktycy.
Dzięki wsparciu merytorycznemu Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Loży Dolnośląskiej
Business Centre Club, a także zaangażowaniu
lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia

wydawnictwo bezpłatne
zie m i d zie r żo n io ws ki ej

naszbiznes 24 .pl
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Wydawca:
FRW Media Group sp. z o.o.
Rynek 38 | 58-100 Świdnica | NIP 884 275 13 08
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
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Urzędu Miasta w Dzierżoniowie oraz Funduszu Poręczeń
Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.
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Kontakt:
FPKPD Sp. z o.o.
e-mail: fpkpd@wp.pl
tel.: 74 645 04 31
fax.: 74 64 64 751

Kontakt:
NaszBiznes24.pl
e-mail: redakcja@naszbiznes24.pl
tel.: 74 644 70 80
kom.: 603 60 60 70

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce magazyn gospodarczy „Przedsiębiorczość
Ziemi Dzierżoniowskiej,” wydany z okazji Dni Przedsiębiorczości 2016.
Magazyn łączy informację niezbędną do rozwoju przedsiębiorczości z bezpośrednią promocją
lokalnych firm i instytucji oferujących wsparcie dla biznesu.
Zawiera szczegółową ofertę dla MŚP, którą przygotowała i realizuje Gmina Miejska Dzierżoniów,
m.in. poprzez system ulg i zwolnień w podatkach. Wskazuje kierunki i możliwości rozwoju biznesu
w formie zachęt inwestycyjnych czy wsparcia przedsiębiorczości, oferowane przez największą
instytucję otoczenia biznesu na tym terenie, jaką jest Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego Sp. z o. o.
Znajdziecie tu Państwo informacje o środkach pomocowych i innych produktach adresowanych
zarówno do firm, jak i do stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, które są
w ofercie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy
Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. W magazynie nie zabrakło także produktów bankowych
skierowanych do MŚP.
„Przedsiębiorczość Ziemi Dzierżoniowskiej” prezentuje także ofertę prężnie działających mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, które kształtują wizerunek gospodarczy Ziemi Dzierżoniowskiej.

Życzymy przyjemnej lektury!

Dorota Sało

Prezes Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych
Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

Dariusz Kucharski
Burmistrz Dzierżoniowa
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Gwarantujemy rozwój

Twojego biznesu
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, to największa instytucja otoczenia biznesu na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej.
Oferta Funduszu skierowana jest do mieszkańców i przedsiębiorców całego powiatu dzierżoniowskiego oraz miasta Wałbrzych.
Zależy nam na likwidowaniu barier w dostępie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego dzięki oferowanym
poręczeniom kredytów, pożyczek i dotacji oraz w przyszłości planowanym pożyczkom udzielanym MŚP czy NGO.
Współpracują z nami też samorządy i instytucje, które za priorytet stawiają sobie rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie.
Fundusz w ostatnich latach udzielił 341 poręczeń na około 12 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na finansowanie działalności
gospodarczej, a przede wszystkim na inwestycje, tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy, wdrażanie innowacji.
Na efekty działań naszego Funduszu Poręczeń Kredytowych nie trzeba było długo czekać. Dzięki wsparciu Funduszu powstało 31 nowych
firm na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Pomogliśmy utrzymać 106 dotychczasowych oraz utworzyliśmy 173 dodatkowe miejsca
pracy dla mieszkańców naszej gminy.
Ułatwiamy także przyszłym i istniejącym przedsiębiorcom dotarcie do informacji niezbędnych w sferze prowadzenia działalności
gospodarczej. Od 2016r. wspólnie z Centrum Aktywizacji Społecznej realizujemy projekt pod nazwą „Akademia
Przedsiębiorczości”. Jest to cykl tematycznych spotkań dla przedsiębiorców i osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tematyka dopasowana jest do aktualnych potrzeb
przedsiębiorców, a program Akademii układany jest elastycznie - z uwzględnieniem
sugestii słuchaczy. Dotychczas odbyły się spotkania i warsztaty z zakresu prawa
pracy, środków pomocowych dostępnych w perspektywie finansowej
2014-2020, wsparcia eksportu, e-marketingu czy strategii rozwoju
firm. Spotkania są całkowicie bezpłatne, a oferta dostępna
jest dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców
Ziemi Dzierżoniowskiej.

FPKPD Sp. z o.o.
e-mail: fpkpd@wp.pl
tel.: 74 645 04 31
fax.: 74 64 64 751

Warto podkreślić, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego to instytucja funkcjonująca od ponad 13 lat,
inicjująca działania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi biznesu.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.fpkpd.pl

4

Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

www.dzierzoniow.pl
Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

5

6

Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

7

8

Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

Przedsiębiorczość

ziemi dzierżoniowskiej

9

Kwota poręczenia
Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 0,5 % depozytu poręczeniowego, przy czym nie może
przekroczyć 75% wartości poręczonego kredytu.
Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym.

Prowizje
Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od Klienta jednorazową opłatę w wysokości od 1,0 % do 2,3 %
w stosunku do wartości poręczenia.
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Zapadalność kredytu/pożyczki

Wartość prowizji
w stosunku do
wartości poręczenia

Przy okresie poręczenia trwającym do 12 miesięcy

1,2%

Przy okresie poręczenia trwającym do 24 miesięcy

1,6%

Przy okresie poręczenia trwającym do 36 miesięcy

1,8%

Przy okresie poręczenia trwającym do 48 miesięcy

2,0%

Okres przekraczający 48 miesięcy

2,3%

Dla kredytu odnawialnego za każdy kolejny okres

1,0%

Dla produktu „Lokalny Rozwój” we współpracy z Bankiem Spółdzielczym
w Dzierżoniowie dla okresu poręczenia do 60 miesięcy

1,0%

Jednak nie mniej niż 250 zł
Jednorazowa prowizja może zostać decyzją Zarządu obniżona o 0,2 % w przypadku przedsiębiorców będących już beneficjentami Funduszu,
którzy terminowo regulowali zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Korzyści dla kredytobiorców/pożyczkobiorców:
• możliwość uzyskania kredytu przy braku odpowiednich zabezpieczeń własnych wymaganych przez instytucję
finansującą. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych podmiotów gospodarczych,
które nie dysponują odpowiednimi środkami trwałymi,
• zwiększenie wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie przypisanie do niższej grupy ryzyka, która
determinuje wysokość oprocentowania kredytu,
• stosunkowo niskie koszty poręczenia udzielanego przez Fundusz w porównaniu z innymi formami
zabezpieczenia,
• krótki czas oczekiwania na ustanowienie zabezpieczenia w postaci poręczenia Funduszu (do 7 dni).
Lokalizacja Funduszu:
Rynek 36, Dzierżoniów, tel.: 074 645 04 31, fax: 074 64 64 751, e-mail: fpkpd@wp.pl
Więcej informacji na stronie: www.fpkpd.pl
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FRW Media Group sp. z o.o. nowoczesne zarządzanie firmą
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Najlepsi trenerzy!
CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
WYNAJEM SAL
Najlepsi| trenerzy!
Rynek 38, 58-100 Świdnica
tel.: +48
603 60Group
60 70,sp.
+48
74 644 70 80
FRW Media
z o.o.
szkolenia@frwmedia.pl,
www.naszbiznes24.pl
Rynek 38, 58-100 Świdnica

szkolimy
we wszystkich branżach
media group
media group

tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl

FRW Media Group sp. z o.o.
Rynek 38, 58-100 Świdnica
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl
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Czym jest
Enterprise

Europe Network?
Enterprise Europe Network (EEN) to międzynarodowa
sieć organizacji wspierających mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) powołana przez Komisję Europejską.
Sieć EEN działa globalnie – jest obecna w każdym regionie Unii
Europejskiej. Swoje przedstawicielstwa ma także w największych pod
względem gospodarczym krajach spoza UE – w Stanach Zjednoczonych,
Chinach, Brazylii czy Rosji. Ośrodkami sieci są lokalne izby gospodarcze,
centra transferu technologii, agencje rozwoju gospodarczego, parki
technologiczne, banki, uczelnie lub organizacje pozarządowe. Większość
partnerów to instytucje od lat działające na rzecz lokalnych przedsiębiorstw.
Głównym celem sieci EEN jest wspieranie sektora MŚP w internacjonalizacji, czyli zdolności firm do wychodzenia
ze swoimi produktami i usługami poza granice Polski czy też wprowadzanie zagranicznych produktów lub
usług na teren naszego kraju. Ośrodek EEN afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczawnie-Zdroju pomaga dolnośląskim MŚP w znalezieniu międzynarodowych partnerów gospodarczych,
technologicznych oraz badawczych.
Dzięki finansowaniu działalności sieci przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju wszystkie usługi
świadczone na rzecz MŚP są bezpłatne.

Usługi sieci EEN obejmują m.in.:
• Przygotowanie profilu firmy mającego na celu zaprezentowanie i promocję produktów, usług
bądź technologii firmy na rynku międzynarodowym.
• Promowanie profilu firmy na rynkach zagranicznych poprzez największą międzynarodową
bazę ofert i zapytań.
• Poszukiwanie dla firmy ofert handlowych, technologicznych lub badawczych.
• Przeprowadzenie w firmie audytu pod kątem jej potrzeb.
• Inne usługi informacyjno-doradcze, w tym wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania
działalności, wsparcie w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe na działalność
innowacyjną i proeksportową, doradztwo rzecznika patentowego, przygotowanie firmy do
wyjazdów na misje gospodarcze, targi branżowe i spotkania brokerskie, organizacja szkoleń.

Więcej informacji: www.een.ec.europa.eu i www.darr.pl
Zainteresowanych współpracą z ośrodkiem EEN zapraszamy do kontaktu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel: 74 64 80 400, e-mail: een@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME
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Brakuje Ci wolnych
środków na wpłatę wadium?
• Chcesz wziąć udział w wielu przetargach jednocześnie?
• Zastąp wadium naszym poręczeniem.

Weź poręczenie w wysokości

100% wadium
Koszty:

• 0 zł opłat za rozpatrzenie wniosku
• 0 zł opłat za udzielenie pakietu wadialnego
• 0 zł opłat za zmianę czasu trwania poręczenia
spowodowaną zmianą okresu związania ofertą
• 0,4% wartości poręczenia, min 150 zł. za udzielenie
poręczenia w ramach pakietu wadialnego

Wygrałeś przetarg?
Weź gwarancję należytego wykonania kontraktu
lub usunięcia wad i usterek.

• www.dfg.pl • wadia@dfg.pl • tel. 71 343 79 64

Nie hamuj rozwoju swojej firmy. Przyspiesz!

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., utworzony został w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, jako instytucja wspierającą rozwój przedsiębiorczości wśród firm sektora MŚP na Dolnym Śląsku.
Jesteśmy spółką o charakterze non profit, a naszym podstawowym celem i misją jest wspieranie powstawania i rozwoju lokalnych firm
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Oferowane przez nas wsparcie polega m.in. na udzielaniu poręczeń wadialnych do przetargów organizowanych w oparciu o Prawo
Zamówień Publicznych.Fundusz wspiera również przedsiębiorców ułatwiając im dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez
udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek oraz poręczeń leasingu.
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FRW Media Group sp. z o.o.
Rynek 38, 58-100 Świdnica
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.frwmedia.pl
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Nagroda Konfederacji Lewiatan

dla Krzysztofa Zawadzkiego,
prezesa Frankonii Poland

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego w kategorii Małe Średnie
Przedsiębiorstwa, za pokazanie, że innowacje są kluczem do
sukcesu dla ﬁrm MSP traﬁła w ręce Krzysztofa Zawadzkiego,
Prezesa Spółki Frankonia Poland z siedzibą w Dzierżoniowie.

Ta nagroda jest ważna dla mnie z dwóch powodów: to pierwsza
nagroda dla mnie – Krzysztofa Zawadzkiego, a nie dla ﬁrmy.
Podkreśla i docenia rolę lidera w napędzaniu rozwoju ﬁrmy. Po drugie
jest to ukoronowanie mojej 25-letniej działalności, której rocznica
minęła 14 maja. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego prezentu
z tej okazji. Zwłaszcza że nagrody przyznawane przez stowarzyszenia
i konfederacje uważam za najcenniejsze. Statuetkę odbierałem
w znakomitym towarzystwie Jerzego Koźmińskiego czy Wiktora
Osiatyńskiego. Wcześniej nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego
odbierali inni znakomici liderzy, m.in. Leszek Czarnecki czy Zygmunt
Solorz. To dla mnie wielkie wyróżnienie, myślę że równie znakomitej nagrody już nie otrzymam, ale zapewniam
że nie zwalniam tempa, wciąż mam w głowie mnóstwo pomysłów biznesowych – mówi Krzysztof Zawadzki.

Produkcja dla największych światowych marek
Frankonia - Poland produkuje głównie na eksport. Realizuje zamówienia dla najlepszych światowych
marek m. in. dla firm BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericson,
Bosch, Philips. Wszystkich odbiorców nie sposób wyliczyć, od początku działalności firmy było ich
naprawdę wielu. Co roku firma zostaje wyróżniona na arenie ogólnopolskiej wieloma prestiżowymi
nagrodami.
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Dedal sp. z o.o. sk.
Główna działalność przedsiębiorstwa to transport międzynarodowy w UE. Nasza
firma posiada obecnie 90 pojazdów własnej floty oraz 60 dodatkowych floty
partnerskiej. Posiadamy kompetentny zespół i długoletnie doświadczenie w branży.
International transport & forwarding

orders@dedal.net.pl

www.dedal.net.pl

Zajmujemy się
transportem i spedycją
W różnych formach:
• FTL (ładunki całopojazdowe)
• LTL (doładunki, drobnica)
• Ekspresy ASAP (terminowe dostawy
w ten sam dzień lub z dnia na dzień)
1. transport drogowy pojazdami
o ładowności 24 tony
2. transport automotive
3. spedycja
4. przesyłki expresowe
5. magazynowanie
6. ekologiczne paliwo dla domu i firmy
(pellet drzewny)
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tel. +48 74 8315556

+48 74 832 09 80

nasZe atuty:
• Flota 150 pojazdów
(90 pojazdów własnych i 60 partnerskich)
• 1100 transportów miesięcznie
• 22 lata doświadczenia
• 950 000 kilometrów miesięcznie
• zasięg 31 krajów

transporty wykonujemy
pojaZdami:
• 3,6
• 15,6
• 7,2
• 6,2
• 4,85

lm
lm
lm
lm
lm

24t
24 t
5,8t
3,3t
1,3t

(*lm - metry ładowne)

(ciągnik + naczepa) 33 europalety
(tandem) 38 eurpalet
(solówka) 18 europalet
(solówka) 15 europalet
(bus plandeka 8-10 euro palet)

POŻYCZKI
DLA FIRM

do

100 000 zł
na wydatki bieżące

do

250 000 zł
na cele produkcyjne

NOWY PROGRAM POST-JEREMIE

Rozwiń swój biznes
z funduszami
post JEREMIE

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
www.frw.pl

ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
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Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
um@um.dzierzoniow.pl
www.dzierzoniow.pl

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka:
(74) 645-08-02

