n asz Biznes
dolnośląski

NR 8 | 15 PAŹDZIERNIKA 2021

GWIAZDY

2021

BIZNESU
DOLNOŚLĄSKI PLEBISCYT GOSPODARCZY

magazyn

		

gospodarczy

ISSN 2450-8780

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE	

Biuro Rachunkowe Credo
Justyna Dachowska
Mikro Biznes

Piotr Krupa
Prezes Zarządu KRUK S.A.
Osobowość

Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki
Instytucja

ZAZ Victoria
Podmiot Ekonomii
Społecznej

TR Polska
Sp. z o.o.
Mała Firma

Gmina Strzelin
Samorząd Przyjazny
Biznesowi

Rozwijamy
potencjał
naszego
regionu
Robert Jagła

str. 12-13

Na kryzys
Pożyczka
Płynnościowa
Arkadiusz Pawlak

str. 16-17

O wsparciu
przedsiębiorców
w pandemicznej
rzeczywistości
Wojciech Marcinkiewicz

str. 20-21
Sitech Sp. z o.o.
Biznes Odpowiedzialny
Społecznie

Business Improvement
Solutions Michał Kuchta
Mikro Firma

Towarzystwo Eksploatacji Surowców
Mineralnych Sp. z o.o. Sp. K.
Średnia Firma

Wracamy jak
po długim
rozstaniu
i delektujemy
się każdą chwilą
Poparzeni Kawą Trzy

str. 11

współpraca

GWIAZDY

2021

BIZNESU
DOLNOŚLĄSKI PLEBISCYT GOSPODARCZY

O R G A N I Z ATO R

PA RT N E R W Y KO N AW C Z Y

fr w
media group

naszbiznes 24 .pl

M E C E N AT G ŁÓ W N Y

M E C E N AT

PAT R O N AT H O N O R O W Y
WOJCIECH MURDZEK
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI
POSEŁ NA SEJM RP

PREZYDENT MIASTA
WAŁBRZYCHA

PA RT N E R Z Y

2

naszBiznes

NOWE PERSPEKTYWY BIZNESU W TWOIM ZASIĘGU

FRW

FRW

P o m o r s k i e

FRW

Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

FRW

P o d l a s k i e

FRW

Kujawsko-pomorskie

FRW

Mazowieckie

FRW

L u b u s k i e

FRW
Wielkopolskie

FRW

FRW
FRW

Dolnośląskie

L u b e l s k i e

Ł ó d z k i e

FRW

O p o l s k i e

FRW

Ś l ą s k i e

FRW

Świętokrzyskie

FRW

FRW

Podkarpackie

Małopolskie

spis treści

TR Polska���������������������������������������������������������������������� 14

„Gwiazdy Biznesu 2021” - Kapituła�������������������������������4

Pożyczka na poprawę Efektywności Energetycznej��� 15

Bank Gospodarstwa Krajowego������������������������������������ 5

Arkadiusz Pawlak - rozmowa��������������������������������� 16-17

„Gwiazdy Biznesu 2021” - podmioty zgłoszone���������6-7

Urząd Miejski w Świdnicy�������������������������������������������� 18

Toyota Motor Manufacturing Poland���������������������������8

FRW Media Group�������������������������������������������������������� 19

„Gwiazdy Biznesu 2021” - laureaci��������������������������������9

Wojciech Marcinkiewicz - rozmowa�����������������������20-21

Turbojulita�������������������������������������������������������������������� 10

Stara Kopalnia�������������������������������������������������������������� 22

Poparzeni Kawą Trzy - rozmowa����������������������������������11

Instytucja Otoczenia Biznesu�������������������������������������� 23

Robert Jagła - rozmowa����������������������������������������� 12-13

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego�������������������������������� 24
naszBiznes

3

ocena zgłoszeń
Kapituła Plebiscytu
GWIAZDY

2021

BIZNESU
Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
Związku Dolnośląscy Pracodawcy
PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY
Cezary Przybylski
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski
Wojciech Murdzek
Poseł Na Sejm RP, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Jak pracowała
Kapituła?
Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy
Biznesu”wybrałanajlepszepodmioty,któresięgnęłypoprestiżowe
statuetki. W tym roku do rywalizacji, której organizatorem jest
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego napłynęło blisko 50 zgłoszeń.
Laureatów plebiscytu poznaliśmy w piątek, 15 października
podczas uroczystej gali w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Gwiazdą
wieczoru był zespół Poparzeni Kawą Trzy.

Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha
Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
Robert Jagła
Prezes Zarządu
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
Zdzisława Leszczyńska-Chruścik
Członek Zarządu
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
Zbigniew Kaczorowski
Przewodniczący Komitetu Regionalnego
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
Sławomir Hunek
Prezes Zarządu Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
Grzegorz Górski
Manager / LCO General Affairs Toyota
Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Zbigniew Szczygieł
Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Ryszard Sobański
Prezes Zarządu Sudeckiej Izby
Przemysłowo – Handlowej
Krzysztof Witek
Prezes Zarządu Turbojulita Sp. z o.o.
Więcej o „Gwiazdach Biznesu”:
www.gwiazdybiznesu.com.pl
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Przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucje Otoczenia Biznesu zostały docenione przez kapitułę
konkursową jednej z najważniejszych nagród
biznesowych Dolnego Śląska.
Kapituła 7. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” zebrała się
w poniedziałek, 20 września w siedzibie organizatora, czyli w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu. Jej obradom przewodniczył Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu
Dolnośląskich Pracodawców.
- W kwestionariuszach zgłoszeniowych do
„Gwiazd Biznesu 2021” oceniamy aktywności
podejmowane przez podmioty w roku 2020, który był niewątpliwie bardzo trudny dla przedsiębiorców i dla gospodarki na całym świecie. Dlatego oprócz dotychczasowych kryteriów oceny,
zastosowaliśmy kryterium dodatkowe, w którym pytamy o wpływ pandemii Covid-19 na
sytuację podmiotu oraz spoglądamy na poziom

wsparcia zewnętrznego, jakie podmioty uzyskały na walkę ze skutkami pandemii – mówi Robert Jagła, pomysłodawca „Gwiazd Biznesu”
i Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Wśród stałych kryteriów oceny pod
uwagę bierzemy przede wszystkim sytuację finansową, realizowane inwestycje, innowacyjne
rozwiązania, konkurencyjność na rynku, plany
rozwojowe i działania w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie – wyjaśnia.
Na laureatów czekało 9 statuetek wykonanych
przez Dorotę Dziekiewicz – Pilich, autorkę
m.in. prestiżowego Fryderyka. Podmioty zostały wyróżnione w kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma,
Podmiot Ekonomii Społecznej, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja, Samorząd
Przyjazny Biznesowi. Ponadto, jak co roku,
Kapituła przyznała również wyróżnienie dla
Osobowości.
Anna Juszczak-Wątor

naszBiznes
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Gwiazdy Biznesu 2021

Kto rywalizował
o statuetki?
Mikro Firma

Mikro Biznes

Awartech Sp.
J. A. Chmielewska, A. Petyniak

Biuro Rachunkowe Credo

Business Improvement Solutions
Michał Kuchta

Foxvert Wioletta Mazur

Coloseum Pro Sp. z o.o.
Ekofinanse Biuro Rachunkowe
Beata Cwenar
Fintaxis Finanse S.C.
B. Palczewski, S.Maciuk, G. Owczarzak
Fortis Biuro Rachunkowe
Agnieszka Gorawska
Pracownia Piernikowa Isabell
Izabela Janiak

Juliversum Julia Daroszewska
Sklep Ślężański, Kreska
Ewelina Staniszewska - Grudzińska
Willa Kwiaty Polskie

Mała Firma
Anek Sp. J. A. i K. Szarżanowicz
Centrum Ogumienia Jacek Wągiel
Droplo Sp. z o.o.

Przychodnia Weterynaryjna Vetka
Lekarz Weterynarii Paulina Lewicka

Rutkowski LTD Sp. z o.o.

Vi Legis Anna Garbarz

TR Polska Sp. z o.o.

VMA Plus Sp. z o.o.

Podmiot Ekonomii
Społecznej

Wellbeing Institute Sp. z o.o.

Średnia Firma
Domino Polska Sp. z o.o.
Towarzystwo Eksploatacji Surowców
Mineralnych Sp. z o.o. Sp. K.
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Arte Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
Panato
ZAZ Victoria

zgłoszenia
Biznes Odpowiedzialny
Społecznie
Aktiw Sp. z o.o.
Droplo Sp. z o.o.
Lean-Tech Sp. z o.o.
Sitech Sp. z o.o.

Instytycja
Agencja Rozwoju Regionalnego
ARLEG S.A.
Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki
Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy
inQUBE Uniwersytecki
Inkubator Przedsiębiorczości
Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Dolnośląski
Inkubator Przedsiębiorczości

Samorząd
Przyjazny Biznesowi
Gmina Czarny Bór
Gmina Długołęka
Gmina Dobromierz
Gmina Jawor
Gmina Miejska Głogów
Gmina Miejska Złotoryja
Gmina Stoszowice
Gmina Strzelin
Gmina Świebodzice
Urząd Miejski
w Szczawnie - Zdroju

Co ocenia Kapituła?
Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma
• sytuacja finansowa firmy
• realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług
• pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki
• społeczna odpowiedzialność biznesu
Podmiot Ekonomii Społecznej
Nagrodę w tej kategorii otrzymuje podmiot, który spełnia warunki zgodne
z definicją PES. Kapituła ocenia:
• działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycję rynkową,
główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu
• realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność w obszarze
działalności PES, w tym szczególnie innowacyjne metody osiągania sukcesu
w działalności prospołecznej
• pozycję na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki
• wymiar społecznego zaangażowania podmiotu
Biznes Odpowiedzialny Społecznie
• inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska
Instytucja
• inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska
Samorząd Przyjazny Biznesowi
• strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości
• warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie
• realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie
lokalnej przedsiębiorczości
• przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na
rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości
Osobowość
Nagrodę w tej kategorii otrzymuje osoba, która angażuje się w projekty związane
z gospodarką oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa
dolnośląskiego. Celem nagrody jest wyróżnienie postaw prospołecznych oraz
docenienie lokalnych osiągnięć. Do nagrody nominują członkowie Kapituły.

Kandydaci do nagrody powinni:
• przestrzegać przepisów prawa
• osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze
• przestrzegać zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji
• inwestować w rozwój firmy
• wykazywać troskę o środowisko naturalne
• terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym

naszBiznes
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Jesteśmy pierwszym poza Azją centrum produkcyjnym
nowoczesnych napędów hybrydowych i jednocześnie
integralną częścią rewolucji hybrydowej Toyoty
w Europie. W naszych dwóch zakładach w Wałbrzychu
i
Jelczu-Laskowicach
przechodzimy
okres
dynamicznego rozwoju związanego z uruchomieniem
produkcji podzespołów do napędów hybrydowych oraz
wdrażaniem nowej globalnej platformy projektowej
Toyoty - TNGA (Toyota New Global Architecture).
Wraz z sześcioma nowymi projektami hybrydowymi
całkowita wartość inwestycji Toyoty w Polsce wzrośnie

w 2022 do ponad 5,5 miliardów złotych a zatrudnienie
do ponad 3000 osób. Od początku funkcjonowania
firmy stosujemy zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu w relacjach z pracownikami, partnerami
biznesowymi, społecznością lokalną, klientami oraz
w odniesieniu do środowiska naturalnego starając się
zasłużyć na miano dobrego obywatela społeczności
lokalnej. Przykładami naszych działań jest m.in.
„Fundusz Toyoty – Dobre pomysły zmieniają nasz
świat”, program wolontariatu pracowniczego „PoMOC
z Toyoty” czy też akcja „Bezpieczny Kierowca”.

www.ToyotaPL.com
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BIZNESU
DOLNOŚLĄSKI PLEBISC YT GOSPODARCZY - LAUREACI
Mikro Biznes

Średnia Firma

Instytucja

1. Biuro Rachunkowe Credo
Justyna Dachowska

1. Towarzystwo Eksploatacji
Surowców Mineralnych
Sp. z o.o. Sp. K.

1. Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki

2. Willa Kwiaty Polskie
3. Sklep Ślężański, Kreska
Ewelina Staniszewska - Mazur

2. Domino Polska Sp. z o.o.
WYRÓŻNIENIE

2. Agencja Rozwoju
Regionalnego
ARLEG S.A.
3. Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy

Mikro Firma

Podmiot Ekonomii Społecznej

Samorząd Przyjazny Biznesowi

1. Business Improvement
Solutions Michał Kuchta

1. ZAZ Victoria

1. Gmina Strzelin

2. Arte Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna

2. Gmina Miejska Głogów

2. Coloseum Pro Sp. z o.o.

3. Gmina Długołęka

3. Awartech Sp. J.
A. Chmielewska, A. Petyniak

3. Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna
Panato

Mała Firma

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Osobowość

1. TR Polska Sp. z o.o.

1. Sitech Sp. z o.o.

Piotr Krupa
Prezes Zarządu
KRUK S.A.

2. Droplo Sp. z o.o.

2. Droplo Sp. z o.o
WYRÓŻNIENIE

3. Anek Sp. J. A. i K. Szarżanowicz

naszBiznes
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NAJWIĘKSZY SKLEP W POLSCE

SKUP

SPRZEDAŻ

REGENERACJA

Turbojulita powstała w 2000
roku jako ﬁrma rodzinna. Nazwano ją imieniem starszej z córek
właścicieli - Małgorzaty i Krzysztofa
Witek. Firma rozpoczynała działalność
jako mały lokalny podmiot, ale szybko
zwiększała swój zasięg oraz zatrudnienie, rozpoczęła także eksport wyrobów do krajów zachodniej Europy.
Obecnie ﬁrma zatrudnia prawie 60 osób, a produkty wysyła do większości krajów Unii Europejskiej.
Turbojulita posiada nowoczesny park maszynowy
i wykwaliﬁkowaną kadrę menadżerską oraz produkcyjną. Wielu pracowników jest z nami od samego początku.
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www.turbojulita.com

JAK REGENERUJEMY?

Najwyższa jakość produktów oraz ich wygląd są dla
nas bardzo ważne. Staramy się,
aby produkty opuszczające naszą linię produkcyjną nie tylko
wyglądały jak nowe, ale przede
wszystkim posiadały przywrócone parametry fabryczne.

NASZE PRODUKTY

Rocznie regenerujemy ok. 30 000 turbosprężarek
i 2 000 ﬁltrów cząstek stałych. Nieustannie rozwijamy się oraz szkolimy, wprowadzamy nowe technologie i realizujemy badania z zakresu regeneracji.

nasza #turbosiła

Jesteśmy lokalnym liderem realizowania idei biznesu odpowiedzialnego społecznie.

pracownicy
o najwyższych kwaliﬁkacjach

Jako pierwsi we Wrocławiu zostaliśmy prywatnym
partnerem projektu „Pasieka na dachu”, który zwraca uwagę na problem zmniejszającej się populacji
pszczół. Na dachu naszej siedziby mieszkają rodziny pszczół produkujące miód.
Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne
i wspieramy młode talenty. Jesteśmy dumnym
sponsorem zawodników wielu dyscyplin sportowych, w tym motorsportu, boksu, MMA, piłki nożnej
oraz wędkarstwa.

LIDER REGENERACJI
10
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specjalistyczne
narzędzia i urządzenia
szybka
realizacja zleceń
profesjonalne
doradztwo techniczne

Turbojulita to skup, sprzedaż
i profesjonalna regeneracja turbosprężarek, ﬁltrów cząstek stałych (DPF/FAP) i wtryskiwaczy.
Posiadamy produkty dedykowane niemal wszystkim typom pojazdów oraz maszyn rolniczych
i budowlanych. Dbamy o najwyższą jakość, a w procesie regeneracji stosujemy podzespoły
wiodących producentów oraz nowoczesne maszyny i urządzenia.
Natychmiast reagujemy na zmiany i odpowiadamy na potrzeby
rynku, regularnie wprowadzając
do oferty nowe produkty.

GWARANCJA

Na wszystkie produkty udzielamy
12 miesięcy gwarancji, bez limitu
kilometrów i czasu pracy.

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Poparzeni Kawą Trzy

rozmowa

Wracamy jak po długim rozstaniu
i delektujemy się każdą chwilą
O powrocie do grania koncertów, jubileuszu 15-lecia działalności Zespołu i planach
na przyszłość opowiada Jacek Kret, członek zespołu Poparzeni Kawą Trzy.
Zespół powstał w 2005 roku,
z inicjatywy dziennikarzy największych stacji radiowych-RMF
oraz Radia Zet. Tworzą go: Jacek
Kret (puzon), Wojciech Jagielski
(perkusja), Marian Hilla (saksofony tenorowy i barytonowy),
Roman Osica (śpiew i saksofon
altowy), Krzysztof Zasada (gitara), Piotr Sławiński (trąbka) oraz
Mariusz Gierszewski (gitara basowa). Autorem tekstów jest Rafał
Bryndal. Przez pierwsze lata skłaniali się ku nurtowi undergroudu,
by kilka lat później rozbujać całą
Polskę piosenkami pt. „Byłaś dla
mnie wszystkim”, „Kawałek do
Tańca, „Wezmę Cię” czy „Okrutna, zła i podła”. Już pierwsza płyta
zapowiadała sukces. Jej wydanie
zbiegło się z „Festiwalem Top
Trendy” w Sopocie, gdzie zespół
zdobył Nagrodę Dziennikarzy.
Miesiąc później został laureatem
ogólnopolskiego festiwalu „Przebojem na antenę”.
Poparzeni Kawą Trzy jako
Gwiazda Wieczoru, uświetnił 7.
już Galę Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”.
„Okrutna, zła i podła” była ta pandemiczna rzeczywistość. Jak wraca się na scenę,
do publiczności, po tak długiej przewie?
Na pewno ze zdwojoną energią. Scena od
parunastu lat jest naszym domem, a publiczność rodziną, więc wracamy jak po długim rozstaniu i delektujemy się każdą chwilą
i sobą nawzajem.
Zespół liczy 7 członków. Jak koordynuje
się pracę takiego teamu? Z każdym rokiem
łatwiej jest pogodzić życie rodzinne z zawodowym?
Zespół składa się z 7 indywidualności, każdy
jest inny i niepowtarzalny dlatego gdy spędzamy ze sobą czas jest on bogaty w rozmowy, opowieści, niekonwencjonalne zachowania. Tęsknimy do wspólnych wyjazdów,

kiem wykształconym w Bydgoskiej Akademii, Piotrek (Jasiek)
i Romek mają także wykształcenie muzyczne, a reszta to lata gry
na różnych scenach w różnych
składach. Dziennikarsko związani jesteśmy z rozgłośniami radiowymi takimi jak: Radio RMF
FM, Radio Zet, Radio Płock FM
i portalami informacyjnymi,
no i mamy na pokładzie lekarza
o różnych specjalnościach…

dlatego jest nam łatwiej iść na kompromis
jeżeli występują jakieś problemy np. z akceptacją terminu koncertu. Życie prywatne,
a właściwie wolny czas czy urlopy staramy
się często spędzać razem, jeżeli decydujemy
się na wyjazd na narty jest on wyjazdem zespołowym z dziećmi. Planujemy też wspólny wyjazd do Chorwacji na jacht, a może
kiedyś razem polecimy w kosmos…?!
Niedawno minęło 15 lat od założenia
Zespołu. Kim są członkowie Poparzeni
Kawą Trzy - już muzycy, przede wszystkim
dziennikarze? A może, jak się czasem Panów opisuje, to tylko śpiewający dziennikarze?
Tu sprostuję - nie wszyscy byliśmy dziennikarzami, choć związani jesteśmy z mediami
i radiem, ale za to wszystkim nam zawsze
grała w duszy muzyka. Marian jest muzy-

Czy była już okazja, by fetować
ten jubileusz? Fani mogą liczyć na „jubileuszową” niespodziankę?
- Jubileusz będziemy fetować na
naszej corocznej imprezie „KontraBal Dziennikarzy”, której jesteśmy inicjatorami i organizatorami. To grudniowa impreza, na
którą zapraszani są nasi koledzy
dziennikarze, ludzie mediów,
bohema artystyczna i zawsze
znajdzie się pula zaproszeń dla
wiernych fanów. To wielki przedświąteczny bal. Zawsze grają dla
nas dwa zaprzyjaźnione zespoły
i jeden, który warty jest wypromowania,
a „jubileuszowa niespodzianka” związana
jest z naszym planem na przyszłość, o którym wspomnę niżej…
Czas na plany. Czego możemy się spodziewać poza koncertami? Jakie nowe wyzwania muzyczne stoją przed zespołem?
Spodziewać możemy się naszej nowej odsłony scenicznej czyli Komedii Muzycznej
do scenariusza Rafała Bryndala, w reżyserii
Beaty Harasimowicz, gdzie główną rolę zagra
Kasia Pakosińska i my. Prace nad spektaklem
zawiesiliśmy w czasie pandemii, ale niebawem wracamy do prób i oby jak najszybciej
na scenę. Już dziś zapraszam wszystkich na
nasze koncerty i przedstawienie.
Jacek Kret
Poparzeni Kawą Trzy
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Robert Jagła

Rozwijamy potencjał
naszego regionu
Z Robertem Jagłą, Prezesem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego,
o niesłabnącym zainteresowaniu Dolnośląskim Plebiscytem Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu”, budowaniu oferty dopasowanej do
potrzeb przedsiębiorców z Dolnego Śląska i nie tylko oraz o działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
Przed nami Gala Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu
2021”. To już siódma edycja tego konkursu. Czy Gwiazdy wciąż kuszą przedsiębiorców swoim blaskiem?
Pandemia nie osłabiała zainteresowania
przedsiębiorców plebiscytem. Konkurs wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń
gospodarczych w regionie. W tym roku do
rywalizacji zgłosiło się blisko 50 podmiotów.
Wśród zgłoszeń aż 10 to zgłoszenia od Jednostek Samorządu Terytorialnego, aspirujących do miana Samorządu Przyjaznego Biznesowi. Ubiegły rok był niewątpliwie bardzo
trudny dla przedsiębiorców, a tym samym
dla gospodarki w skali makro. Immanentną
cechą pandemii jest szeroko pojęta zmiana,
zauważalna również w naszym plebiscycie.
Oprócz dotychczasowych kryteriów oceny,
zastosowaliśmy kryterium dodatkowe, w którym pytamy o wpływ pandemii Covid-19 na
sytuację podmiotu oraz spoglądamy na poziom wsparcia zewnętrznego, jakie podmioty uzyskały na walkę ze skutkami pandemii.
Wśród stałych kryteriów oceny pod uwagę
wzięliśmy przede wszystkim sytuację finansową, realizowane inwestycje, innowacyjne
rozwiązania, konkurencyjność na rynku, plany rozwojowe i działania w zakresie biznesu
odpowiedzialnego społecznie.
Jak sam Pan zauważył, ubiegły rok był
ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Oferta Funduszu Regionu Wałbrzyskiego okazała się wręcz skrojona na miarę potrzeb biznesu.
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Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w 2020
roku rozdysponował blisko 165 milionów
złotych wsparcia dla przedsiębiorców, co
warto podkreślić, z całego kraju. Największym zainteresowaniem cieszyły się pożyczki płynnościowe, inwestycyjne oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki
finansowe najczęściej były przeznaczane
na: wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne i handlowe przedsiębiorcy, pokrycie kosztów użytkowania
infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy oraz zakup
środków trwałych. Przedsiębiorcy kupowali
najczęściej specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu, nieruchomości lub grunty.
W minionym roku FRW realizował unijne
i rządowe programy pożyczkowe na terenie
wszystkich województw. Poprawa efektywności energetycznej była obszarem zainteresowania przedsiębiorców. Wsparcie w wysokości 11 mln 077 tys. 785 zł, przedsiębiorcy
przeznaczali na zakup niskoemisyjnych
środków transportu, fotowoltaikę, wymianę:
źródła energii, kotła i instalacji grzewczej,
stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia;
ocieplenie budynku i dachu czy modernizację linii produkcyjnej. Realizowaliśmy aż 17
programów w tym projekt „Wskocz do sieci”,
dotyczący rozwoju rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym
partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdziel-

czych działających na rynku komercyjnym.
Poza Dolnym Śląskiem szczególnie aktywnie działają Państwo na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W tym roku podpisaliśmy umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie projektów
z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na terenie województwa
zachodniopomorskiego oraz na wsparcie
firm dotkniętych pandemią.
Pożyczka Miejska jest adresowana do organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, posiadających osobowość prawną, towarzystw budownictwa społecznego
(TBS) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Finasowanie obejmuje projekty
z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy zmiany sposobu użytkowania
obiektów budowlanych lub ich zespołów,
w tym części wspólnych m.in. poprzez ich
dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.
Pula środków to aż 4 mln zł. Pożyczka Płynnościowa z kolei ma stanowić wsparcie dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa: zachodniopomorskiego, działających w sektorach
szczególnie dotkniętych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19
(m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia,

rozmowa
i inne). Dla obu pożyczek główne parametry są atrakcyjniejsze niż ich odpowiedniki
na rynku komercyjnym.
Wracając na Dolny Śląsk, udowadniają
Państwo, że instytucja niepełniąca funkcji pośrednika finansowego to też partner
dla Państwa. Czego oczekują Państwo
w ramach współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu?
Sygnowanie porozumienia o współpracy
to początek pracy na rzecz rozwijania potencjału naszego regionu. Mam nadzieję, że
wspólnie uda nam się organizować przedsięwzięcia, które będą popularyzowały
tworzenie firm i miejsc pracy na Dolnym
Śląsku. Mam tu na myśli seminaria, konferencje czy cykliczne spotkania dyskusyjne,
które będą służyły przekazywaniu informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach
w działalności gospodarczej, prowadzonej
na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Pierwsze wspólne działanie już za
nami - to współpraca merytoryczna w zakresie wspominanego na początku Plebiscytu „Gwiazdy Biznesu”. Reprezentująca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW
przyjęła nominację do grona członków Kapituły Plebiscytu. Jako ekspert w dziedzinie
biznesu odpowiedzialnego społecznie służyła nam wiedzą i doświadczeniem w zakresie promocji i wdrażania jego kluczowych celów w podmiotach z sektora mikro
małej i średniej przedsiębiorczości.
Zatrzymajmy się na chwilę przy społecznej odpowiedniości biznesu. Są Państwo
bowiem przykładem instytucji, której bliska jest CSR-owa wrażliwość.
To istotny aspekt naszej działalności. Nie
sposób pominąć potrzeby społeczności,
w której działamy od blisko 30 lat. W ciągu
roku wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw. Pomagamy, jak umiemy tym, którzy potrafią
zarazić nas swoją pasją i przekonać, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Tak było w przypadku Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, którego wyprawa do Turcji zaowocowała odkryciem 100-metrowej studni,
nazwaną na nasza cześć „Studnią FRW”.
Co czeka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w najbliższej przyszłości?

Portfolio naszych projektów poszerzymy
o wsparcie skierowane do pracowników
sektora budowlanego. Projekt pn. „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”
adresowany jest do MMŚP z całego kraju.
Już niebawem w naszych mediach społecz-

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 66 44 810

nościowych przedstawimy Państwu jego
szczegóły.
Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Humen-Kłyza

e-mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl
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Techniczne wsparcie przemysłu
Niezwykle trudny dla branży przemysłowej rok 2020 wałbrzyska firma TR Polska
skończyła dużym sukcesem finansowym. Ten rozpoczęła kolejnymi kontraktami,
otwarciem nowego punktu detalicznego i wzrostem zatrudnienia. Najnowsze inwestycje firmy to centra obróbcze CNC, mobilne centrum serwisowe oraz urządzenia do
monitoringu maszyn.
Usytuowana w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej spółka TR Polska od 2008 roku jest
stabilnym partnerem dla branży przemysłowej. Specjalizuje się w sprzedaży elementów
napędu i transportu wewnętrznego, takich
jak taśmy transportujące, pasy zębate i klinowe, łożyska oraz łańcuchy napędowe.
TR Polska swoją sprzedaż prowadzi na
terenie całego kraju, obsługując m.in. największe polskie i światowe koncerny. Jest
również obecna na rynkach w Europie, Azji
i Ameryce Środkowej.
TR Polska to nie tylko sprzedaż, ale również
wyspecjalizowany dział serwisowo – diagnostyczny, który zapewnia swoim klientom
opiekę na najwyższym poziomie 24/7.
- Dla naszych klientów niezwykle ważne jest
poczucie bezpieczeństwa, czyli niezawodności w utrzymaniu ruchu na liniach produkcyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie
gwarantuje im bezpieczeństwo oraz obsługę
na najwyższym poziomie – mówi Tomasz
Rybczyński, Prezes Zarządu TR Polska,
który konsekwentnie od 2008 roku buduje
pozycję spółki w branży przemysłowej.
To właśnie jego upór i skuteczność stanowią dziś o sile marki TR Polska, która pod
koniec 2019 roku przeszła głęboką reorganizację.
- Dokonaliśmy ogromnych zmian w strukturze właścicielskiej, zdecydowaliśmy się na
spore inwestycje w park maszynowy i otworzyliśmy się na nowe rynki. Dziś wiem, że
były to naprawdę dobre decyzje, bo niezwy-

Prezes Zarządu TR Polska, Tomasz Rybczyński podkreśla, że inwestycje w park maszynowy i otwarcie się na nowe rynki to decyzje, które pozwoliły z sukcesem skończyć
trudny rok 2020
kle trudny dla branży przemysłowej rok 2020
skończyliśmy w stabilnej kondycji finansowej.
Pozwoliło to nam na kolejne inwestycje i dalszy rozwój – mówi Tomasz Rybczyński, od
ponad 15 lat związany z techniką przemysłu.
Podkreśla, że branża, w której działa, nieustannie zmienia się i aby za nią nadążyć, TR
Polska wprowadza nowoczesne rozwiązania
sprzętowe oraz inwestuje w kapitał ludzki.

TR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 15D
58-306 Wałbrzych
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- Stale poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne produkty i usługi. W naszym zespole
zawsze jest miejsce dla osób, które mają nowatorskie podejście, techniczne umysły i lubią
wyzwania – podkreśla Tomasz Rybczyński,
Prezes Zarządu TR Polska.
Iwona Krysiak
Fot. Krysia Lemańska

tel.: +48 74 668 18 46
e-mail: biuro@tr-polska.pl
www.tr-polska.pl

Jakie technologie efektywne energetycznie zastosować w przedsiębiorstwie?
Jak wykorzystać Odnawialne Źródła Energii w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej?
Jak zmodernizować i rozbudować linie produkcyjne?

Pożyczka na poprawę Efektywności Energetycznej w firmie
do 3 mln zł maksymalna kwota pożyczki

do 6 miesięcy karencja w spłacie

od 0,5% oprocentowanie w skali roku

brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

do 15 lat maksymalny okres spłaty

krótki czas rozpatrzenia wniosku

Dowiedz się więcej na www.frw.pl
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
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Arkadiusz Pawlak

Na kryzys
Pożyczka
Płynnościowa
Z Arkadiuszem Pawlakiem, Prezesem Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., o pakiecie antykryzysowym dla zachodniopomorskich przedsiębiorców, wpływie pandemii na sektor MŚP, dalszych perspektywach rozwoju oraz
współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego w ramach Pożyczki Płynnościowej,
umożliwiającej finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących wydatków.
Jakie działania w czasie pandemii podejmowała Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego celem wsparcia
zachodniopomorskich przedsiębiorców?
Gwałtowne, nieoczekiwane zmiany przed
jakimi stanął sektor MŚP znacząco wpłynęły
na działania Spółki i Funduszu, które skupiły się przede wszystkim na pomocy przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych
skutkami epidemii, wychodząc im naprzeciw
z pakietem produktów służących poprawie
ich zagrożonej płynności finansowej i oferując im, na atrakcyjnych warunkach, środki na
kapitał obrotowy i „rekonwalescencję”.
Z pomocą Pośredników Finansowych zaangażowanych zwyczajowo w dystrybucję
środków zarządzanych przez Spółkę, w latach 2020 i 2021 na pomoc przedsiębiorstwom, ZARR S.A. przeznaczył 38 mln zł
w postaci Pożyczki Płynnościowej oraz 70
mln zł w postaci Reporęczenia Płynnościowego. Jednocześnie, Spółka podjęła się
walki ze skutkami epidemii i pomocy zagrożonym przez nią sektorom w sposób bardziej bezpośredni wprowadzając w swoich
strukturach szereg zmian, które umożliwiły
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dystrybucję potrzebnych przedsiębiorcom
środków bez udziału pośredników finansowych, w tzw. modelu dwustopniowym.
Dzięki tym zabiegom, do najbardziej potrzebujących przedsiębiorstw trafiły środki
w wysokości ok. 24,5 mln zł. Rozwiązanie
stanowi element Zachodniopomorskiego
Pakietu Antykryzysowego przygotowanego
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Czy pandemia mocno dotknęła sektor
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) na Pomorzu Zachodnim? Jak się
zmieniły ich potrzeby?
Zgodnie z „Raportem o stanie gospodarki
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”
w tym na Pomorzu Zachodnim, recesja wywołana pandemią mocno odbiła się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw i rynku pracy.
Dostępne dane nie pozwalają całościowo
ocenić wpływu epidemii koronawirusa na
gospodarkę pełniejszy obraz zmian będziemy w stanie wykazać dopiero w kolejnych
latach. Wiele wskazuje, że sektor MŚP wyszedł z tej próby zwycięsko – wyniki badań

PARP pokazują m.in. rosnący optymizm
przedsiębiorców i ich ambitne plany inwestycyjne. Stopniowe znoszenie administracyjnych ograniczeń bez wątpienia przyczyni
się do dalszego wzrostu popytu i podaży.
W czerwcu 2021 roku Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego podpisał aż 6 umów z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w łącznej wysokości 20
mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach działań antykryzysowych.
Jak wygląda to wsparcie zwrotne?
Pożyczki płynnościowe to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych
skutkami pandemii COVID-19 na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienie
płynności finansowej w firmie. Z pożyczki
można sfinansować m. in. pensje pracowników, w tym opłaty na rzecz ZUS i US,
opłacić czynsz za wynajem lokalu, zakupić
towary oraz uregulować należności wobec
kontrahentów.
Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, y uzyskać pożyczkę płynnościową?

rozmowa
W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi
spełnić kryteria podmiotowe, tj. posiadać
status mikro, małego bądź średniego przedsiębiorstwa, działać w sektorach szczególnie
dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza w branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura,
hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia) oraz posiadać siedzibę lub prowadzić
działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W drugiej kolejności ocenie podlega zdolność do
spłaty pożyczki czyli „pod lupę” bierzemy
jego kondycję finansową, która na skutek
COVID-19 mogła ulec pogorszeniu ale jest
na tyle stabilna, by dać możliwość spłacić
zaciągnięte zobowiązanie.
Wśród klientów ZARR jest wiele firm prowadzących działalność turystyczną. Czy
turystyka szybko się odbuduje?
Po pandemiczną nową rzeczywistość
w branży turystycznej cechuje wiele niewiadomych. Wysoce prawdopodobne wydają się następujące konkluzje: Na krótką
metę pierwszym wyborem większości turystów może być powrót do normalności
przedcovidowej i odbudowa ruchu turystycznego zgodnie z wówczas obowiązującymi wzorcami, o ile tylko pozwolą na
to warunki sanitarne. Równolegle będziemy mieli do czynienia z oddziaływaniem
czynników związanych z wystąpieniem
pandemii, a więc wzrost podróży krajowych i rozwój miejskich hoteli Spa&Wellnes. Ponadto, zwłaszcza na średnią i dłuższą metę nie można wykluczyć pojawienia
się kolejnych, dzisiaj nieprzewidywalnych
czynników modyfikujących funkcjonowanie światowego i krajowego rynku turystycznego.
Dlaczego środki zwrotne mają przewagę
nad dotacjami czy kredytami bankowymi?
Wsparcie zwrotne ze środków publicznych
Województwa Zachodniopomorskiego stanowi bardzo dobrą alternatywę dla kredytów
bankowych. Co jest bardzo istotne, szczególnie w dobie pandemii, tj. w czasie gdy wielu
przedsiębiorców zmaga się z problemami finansowymi, wsparcie udzielane jest co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy
publicznej. W przypadku produktów o charakterze pożyczkowym nie jest wymagany

wkład własny oraz przedsiębiorca ma prawo
do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek pożyczki, od dnia
jej przyznania, co oznacza, że pierwszą ratę
będzie mógł zapłacić dopiero po pół roku od
zaciągnięcia zobowiązania. Jako podstawowe zabezpieczenie w przypadku pożyczek,
przedsiębiorca zobowiązany będzie wystawić
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslo-

wą. Inne będą zależne od sytuacji finansowej wnioskodawców oraz od wnioskowanej
kwoty pożyczki. Dzięki takim korzystnym
warunkom, firmom łatwiej będzie przetrwać
trudny okres tąpnięcia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Juszczak-Wątor

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. św. Ducha 2
70-205 Szczecin
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
tel.: 91 432 93 21, 91 488 24 88
www.zarr.com.pl
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Wojciech Marcinkiewicz

O wsparciu przedsiębiorców
w pandemicznej rzeczywistości
Z Wojciechem Marcinkiewiczem, Prezesem Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju,
o zmianach potrzeb przedsiębiorców, instrumentach finansowych wspierających
przedsiębiorstwa sektora MŚP, współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego
w zakresie Pożyczki Obrotowej, Hipotecznej i EKOenergetycznej jako atrakcyjnych formach zewnętrznego finansowania.
W jakim stopniu na przestrzeni ostatnich
kilkunastu miesięcy zmieniły się potrzeby
przedsiębiorstw z sektora MŚP?
– Niewątpliwie pandemia COVID-19 zmieniła naszą rzeczywistość, wpłynęła mocno
nie tylko na nasze życie prywatne, ale również na przedsiębiorstwa, które zaczęły się
mierzyć z zupełnie nowymi wyzwaniami.
W związku z pandemią wzrosło zapotrzebowanie na wsparcie płynnościowe i obrotowe oraz odroczenie płatności zobowiązań,
w tym rat pożyczek. A potrzeby przedsiębiorców są dla nas najważniejsze, ponieważ
to przedsiębiorcy kreują innowacje, tworzą
miejsca pracy, a tym samym przyczyniają się
do rozwoju naszego regionu.
Na jakie wsparcie ze strony Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w czasie pandemii mogli liczyć przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego?
Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest jedną
z instytucji oferujących pomoc finansową
w łagodzeniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Reagujemy na zmiany,
jakie zaszły w związku z pandemią, w sferze
gospodarki, podejmując inicjatywy mające
na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Wspólnie z przedsiębiorcami, którzy najbardziej zostali dotknięci skutkami
pandemii oraz instytucjami otoczenia biznesu, które znają potrzeby przedsiębiorców,
opracowaliśmy i wprowadziliśmy interwencyjną ofertę produktową dedykowaną wielkopolskim przedsiębiorcom.
Już w maju 2020 rozpoczęliśmy, za pośrednictwem naszych pośredników finansowych, udzielanie wsparcia w postaci
Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru
województwa wielkopolskiego dotkniętych
kryzysem ekonomicznym spowodowanym
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pandemią COVID-19, początkowo kierując
na ten cel strumień środków finansowych w
wysokości 36 mln zł. Widząc ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na
kapitał zewnętrzny, WFR uruchomił dodatkową pulę 106 mln zł, a więc łącznie na interwencyjne wsparcie pożyczkowe przeznaczyliśmy 142 mln zł. Jest to ogromna pula
środków, która pomogła ponad 1 100 przedsiębiorcom działającym w Wielkopolsce.
W lipcu 2020 roku uruchomiliśmy Poręczenie Interwencyjne COVID-19, które umożliwia zabezpieczenie spłaty zobowiązań
o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.
O poręczenie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub
stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie
województwa wielkopolskiego, negatywnie
dotknięte skutkami pandemii COVID-19.
Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia nie może przekroczyć 1 000 000,00
zł bez względu na charakter zobowiązań
jakich dotyczą. Szacujemy, że dzięki Poręczeniu Interwencyjnemu COVID-19 sektor
MŚP uzyska dostęp do zewnętrznego finansowania w kwocie co najmniej 156 mln zł.
Spectrum wspieranych branż jest bardzo
szerokie, od salonów fryzjerskich, sklepów,
restauracji, firm transportowych, aż po firmy produkcyjne. Przedsiębiorcy cały czas
mogą skorzystać z Poręczenia Interwencyjnego COVID-19.
W tym trudnym pandemicznym czasie
w lutym 2021 udzieliliśmy bezpośredniego
wsparcia finansowego w wysokości 25 mln
zł Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica Sp.
z o.o., który podobnie jak cała branża lotnicza zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii. Wsparcie to pozwoliło nie tylko przetrwać ten niekorzystny dla branży okres, ale
także osiągnąć wymierne korzyści zarówno

społeczne, jak i ekonomiczne w skali całego
regionu.
Podczas największej fali kryzysu, w odróżnieniu od wielu instytucji finansowych, nie
zawiesiliśmy naboru na produkty będące
w ofercie Spółki. Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest
cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast
dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć
lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, proponujemy Pożyczkę Ekspansja. Pożyczki te charakteryzują się długim okresem
spłaty oraz korzystnym oprocentowaniem,
co przesądza o ich atrakcyjności. Dodatkowo mimo trudnego czasu i dużej niepewności nie zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia
zaplanowanego przetargu na wybór pośredników finansowych, dzięki czemu udostępniliśmy MŚP kolejne produkty: Pożyczkę
EKOenergetyczną, Pożyczkę Hipoteczną
i Pożyczkę Obrotową. Dzięki temu wielkopolscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji
szeroki wachlarz produktów finansowych.
Co istotne są one wdrażane przez pośredników finansowych działających w różnych
obszarach województwa, stąd przedsiębiorcy nie muszą przyjeżdżać do stolicy regionu, tylko sprawnie otrzymać wsparcie blisko
swojego miejsca działalności.
Oczywiście w czasie pandemii nie zapomnieliśmy o naszych dotychczasowych
klientach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o zmianę zasad spłaty już zaciągniętych pożyczek, tj. Pożyczki Ekspansja
i Pożyczki Regionalnej poprzez wprowadzenie dodatkowej karencji czy tzw. wakacji
kredytowych. Uproszczone zostały również
procedury związane z bieżącą obsługą za-

rozmowa

wartych umów. W miarę potrzeb modyfikowaliśmy parametry naszych produktów tak,
aby pozostałe one atrakcyjne także w czasie
spowolnienia gospodarczego.
Zauważamy, że pomimo pogarszającej
się sytuacji gospodarczej, dla niektórych
branż, obecna sytuacja paradoksalnie
otwiera nowe możliwości rozwoju. Dla
tych przedsiębiorców Fundusz adresuje
cykl wydarzeń „Doing Business in…” oraz
„Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”,
w trakcie których zaproszeni eksperci dzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań eksportowych i nawiązywania międzynarodowych
relacji biznesowych. Podejmujemy także
działania promujące Wielkopolskę jako region atrakcyjny dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej, poprzez organizowanie dla przedsiębiorców konferencji
oraz webinariów „Wsparcie finansowe dla
wielkopolskich przedsiębiorców z sektora
MŚP” czy „Wielkopolska Konkurencyjna –
możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”.
Staramy się być jak najbliżej przedsiębiorców
– jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których przeka-

zujemy przedsiębiorcom aktualne informacje
dotyczące m.in. funkcjonowania i zarządzania biznesem w obecnej trudnej sytuacji.
Wiele przedsiębiorstw już wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią, dużo z wieloma nowymi pomysłami i rozwiązaniami.
Realizację części z nich z pewnością ułatwią instrumenty zwrotne jak Pożyczka
Obrotowa, Pożyczka Hipoteczna oraz
EKOenergetyczna. Warto wspomnieć, że
te instrumenty są efektem podpisanych
umów między Funduszem Regionu Wałbrzyskiego a Wielkopolskim Funduszem
Rozwoju, w ramach działań antykryzysowych. Jak dokładnie wygląda to wsparcie?
Tak, dostępność pożyczek Obrotowej, Hipotecznej oraz EKOenergetycznej jest wynikiem umów zawartych m. in. z Funduszem
Regionu Wałbrzyskiego. W ramach tych
produktów udzielamy finansowania średnio- i długoterminowego. Pożyczki te są
atrakcyjną formą zewnętrznego finansowania m.in. ze względu na zastosowane okresy
spłaty, jak i długie okresy karencji w spłacie
kapitału. W przypadku Pożyczki Obrotowej
i EKOenergetycznej można także skorzystać
z preferencyjnego oprocentowania i jeszcze

dłuższego okresu karencji i spłaty. Dzięki
tym zabiegom chcemy wspierać obszary
Wielkopolski zagrożone marginalizacją
społeczno-ekonomiczną bądź te, które wymagają wsparcia w zakresie działań związanych z ochroną środowiska.
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by móc skorzystać z tych produktów
finansowych?
Podstawowym warunkiem ubiegania się
o produkty finansowe, jakimi są Pożyczka
Obrotowa, Pożyczka Hipoteczna oraz Pożyczka EKOenergetyczna, jest spełnienie
warunku przynależności przedsiębiorstwa
do sektora MŚP oraz prowadzenie działalności i realizacja projektu inwestycyjnego
na terenie województwa wielkopolskiego.
Na etapie składania wniosku o finansowanie istotne jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności do regulowania
zobowiązań oraz, w dalszej kolejności,
zabezpieczenie pożyczki, które ustalane
jest wspólnie z pośrednikami finansowymi
dystrybuującymi te pożyczki.
Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Humen-Kłyza

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
e-mail: wfr@wfr.org.pl
tel.: 61 671 71 71
www.wfr.org.pl
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PARTNERSTWO

Niskooprocentowane pożyczki
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,
Podmiotów Ekonomii Społecznej
oraz grup producentów rolnych.
zakup nieruchomości
zakup towarów i materiałów
pokrycie wydatków bieżących
doradztwo, tworzenie start-upów
poprawa efektywności energetycznej
innowacyjność, rozwój
prolongaty w związku z epidemią COVID-19

Jakie pożyczki oferujemy klientom?
energetyczne, fotowoltaika
rozwojowe
inwestycyjne
obrotowe

hipoteczne
dla osób bezrobotnych
na pierwszy biznes
płynnościowe dla PES

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

www.frw.pl
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