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KARR czyli Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług 

szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. Jest instytucją powołaną 

do działania w zakresie wspierania regionu jeleniogórskiego i jego potencjału 

gospodarczego.

Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności polskich małych i średnich 

przedsiębiorstw. Wszystkie działania podejmowane na rzecz przedsiębiorczości 

mają wspomagać pracodawców w ich dążeniu do rozwoju firm, tworzenia 

nowych miejsc pracy, znajdowania nowych rynków zbytu, dostosowania się 

do zmieniających się warunków gospodarczych, a także w promocji firm 

w regionie i za granicą.



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014 – 2020

Projekt: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” 

(Działanie 8.6)

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Okres trwania projektu – LISTOPAD 2016 – LIPIEC 2019

Partnerzy projektu: ARLEG SA /Lider, KARR SA, DAWG sp. z o.o., WARR SA, ARLEG SA, DPiN

DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MMŚP OD 50 % DO 80 %



CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa / wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez zapewnienie sprawnego 

systemu dystrybucji środków finansowych

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

(MMŚP) z terenu Dolnego Śląska oraz ich pracowników.

Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w subregionie jeleniogórskim 

(z wyłączeniem powiatów: złotoryjskiego i jaworskiego).



FORMY WSPARCIA OFEROWANE W PROJEKCIE

- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych 

prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

- dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych – szkoleniowych i doradczych – od 

50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej – ma na celu nabycie dodatkowych lub 

potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przez uczestników projektu, usprawnienie procesów lub 

obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności. 

Wszystkie działania realizowane będą w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

(www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

Planowane rezultaty: 

zwiększenie konkurencyjności MMŚP na Dolnym Śląsku, podniesienie kwalifikacji zawodowych 

pracowników, rozwój gospodarczy Dolnego Śląska.



OKREŚLONE LITMITY:

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub 

pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 zł, bez 

względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, 

że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie 

przekroczy 25 000 zł w okresie realizacji projektu.



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014 – 2020

Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" (Działanie 8.5 )

Działanie 8.5. Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań 

outplacementowych.

Okres trwania projektu: LIPIEC 2016 – SIERPIEŃ 2018

Partnerzy  projektu: DAWG sp. z o.o./ Lider, KARR SA, AGROREG SA, ARLEG SA



CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników, zwalnianych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn

leżących po stronie pracodawcy, do zmian zachodzących w gospodarce. Projekt dotyczy wsparcia procesów

adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych

do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy

restrukturyzacyjne oraz ich pracowników:

przewidzianych do zwolnienia – osoba otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku

służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego

stosunku pracy lub stosunku służbowego.,

zagrożonych zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających

przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego

z przyczyn niedotyczących pracowników

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem

przystąpienia do projektu.



Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w subregionie jeleniogórskim (z 

wyłączeniem powiatów: złotoryjskiego i jaworskiego).

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W PROJEKCIE

OBLIGATORYJNE

-doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy

FAKULTATYWNE

- poradnictwo psychologiczne;

- szkolenia zawodowe ze stypendium;

- studia podyplomowe do 6 tys. zł;

- staże zawodowe ze stypendium;

- dodatek relokacyjny w kwocie do 7 tys. zł;

- wsparcie doradczo-szkoleniowe i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność 

gospodarczą do 23 tys. zł (10 % wkładu własnego).



Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 

Podpisanie umowy w ramach Funduszu Pożyczkowego (środki post-Jeremi) 

Cel główny: Udzielanie pożyczek dla MMŚP z Dolnego Śląska na cele obrotowe.

Budżet KARR SA – 12 000 000,00 zł 

Planowane rezultaty: zwiększenie konkurencyjności MMŚP z Dolnego Śląska, zwiększenie 

zatrudnienia, rozwój gospodarczy Dolnego Śląska



Warunki udzielania pożyczek

Parametr Pożyczka 1 Pożyczka 2

adresat oferty MŚP z siedzibą lub prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie 

województwa dolnośląskiego

MŚP z siedzibą lub prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie 

województwa dolnośląskiego

maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł 250 000,00 zł

przeznaczenie pożyczki wydatki bieżące wydatki związane z działalnością 

produkcyjną:

1) materiały i surowce; 

2) urządzenia, narzędzia; 

3) usługi; 

4) koszty pracy; 

5) inne

maksymalny okres spłaty 12 m-cy 12 m-cy

możliwe odnowienie umowy pożyczki 

o kolejny okres

12 + 12 miesięcy 12 + 12 + 12 miesięcy



Warunki finansowe dla MŚP

Parametr Pożyczka 1 Pożyczka 2

oprocentowanie na warunkach 

rynkowych 

od 3,03%* 

od 6,03%* - dla firm działających 

krócej niż 12 m-cy
*na dzień 01.07.2016 r. na podstawie stopy 

referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy 

pożyczki stopy bazowej oraz marży ustalonej w 

oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 

14 z 19.01.2008r., str. 6) powiększone o 0,2%

od 2,83%* 

od 5,83%* - dla firm działających 

krócej niż 12 m-cy
*na dzień 01.07.2016 r. na podstawie stopy 

referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy 

pożyczki stopy bazowej oraz marży ustalonej w 

oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 

14 z 19.01.2008r., str. 6) 

prowizja 3% kwoty pożyczki*
*w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest 

klientem Funduszu Pożyczkowego i terminowo 

wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z 

zawartej umowy może ubiegać się o obniżenie 

prowizji

3% kwoty pożyczki*
*w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest 

klientem Funduszu Pożyczkowego i terminowo 

wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z 

zawartej umowy może ubiegać się o obniżenie 

prowizji

sposób spłaty pożyczki Ustalany w porozumieniu z MŚP Ustalany w porozumieniu z MŚP



Warunki finansowe dla MŚP

Parametr Pożyczka 1 Pożyczka 2

oprocentowanie na warunkach 

rynkowych 

od 3,03%* 

od 6,03%* - dla firm działających krócej niż 12 m-cy

*na dzień 01.07.2016 r na podstawie stopy referencyjnej 

obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu 

zawarcia umowy pożyczki stopy bazowej oraz marży 

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 

dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6) 

powiększone o 0,2%

od 2,83%* 

od 5,83%* - dla firm działających krócej niż 12 m-cy

*na dzień 01.07.2016 r na podstawie stopy referencyjnej 

obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu 

zawarcia umowy pożyczki stopy bazowej oraz marży 

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 

dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6) 

prowizja 3% kwoty pożyczki*
*w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest klientem 

Funduszu Pożyczkowego i terminowo wywiązywał się ze 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy może 

ubiegać się o obniżenie prowizji

3% kwoty pożyczki*
*w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest klientem 

Funduszu Pożyczkowego i terminowo wywiązywał się ze 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy może 

ubiegać się o obniżenie prowizji

sposób spłaty pożyczki Ustalany w porozumieniu z MŚP Ustalany w porozumieniu z MŚP



Dziękujemy za uwagę

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27 tel.  +48 75 75 27 500 biuro@karr.pl

58-500 Jelenia Góra fax: +48 75 75 27 505 www.karr.pl /KARRPL


