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MISJA

„Działamy na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; 

pomagamy przedsiębiorcom i samorządom lokalnym; 

inicjujemy i wspieramy 

przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.”



Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Obszary działania

� Obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej

� rozwój przedsiębiorczości poprzez projekty ,.in. dofinansowane 
ze środków UE

� promocja gospodarcza regionu

� inwestycje kapitałowe

� działalność szkoleniowa, informacyjna, doradcza



FUNDUSZE EUROPEJSKIE



FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. odpowiada za wdraŜanie  Funduszy Europejskich 

dla firm i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości:

� pełni rolę Instytucji Po średnicz ącej II Stopnia (IP II) dla Osi Priorytetowej 1 

"Rozwój i Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Są to środki UE zarządzane 

na poziomie regionalnym przez Samorząd Województwa Pomorskiego

� pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansuj ącej dla Działań 1.4 - 4.1,4.2, 4.4, 6.1, 

8.1, 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lat a 2007 -

2013 (PO IG 2007-13). Są to środki UE zarządzane na poziomie krajowym przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 



DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA



Fundusz Kapitałowy ARP S.A.

� Fundusz kapitałowy działający w ramach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 
skierowany jest do osób, które posiadają nowatorski pomysł i chcą go 
zrealizować. 

� Celem funduszu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w Polsce Północnej 
działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Realizacja projektu 
pozwoli na inicjowanie działalności innowacyjnej oraz wsparcia jej poprzez 
zaangaŜowanie kapitałowe w początkowych etapach wzrostu.

� KaŜdy innowacyjny pomysł będzie musiał przejść procedurę składającą się
z dwóch etapów:

Etap I – PREINKUBACJA

Etap II – WEJŚCIE KAPITAŁOWE (do 200.000 euro)

www.invest.arp.gda.pl



OBSŁUGA INWESTORÓW



System Promocji i Informacji Gospodarczej 
Województwa Pomorskiego

� Celem projektu jest przeprowadzenie 
usystematyzowanych działań na rzecz promocji 
gospodarczej regionu w kraju i za granicą.

� W ramach projektu powstanie analiza atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa, w której zostaną
wyodrębnione branŜe priorytetowe z punktu widzenia 
rozwoju inwestycji zagranicznych. 



Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora (COI) istnieje od maja 2004 roku, jest 
partnerem regionalnym PAIiIZ i działa na terenie województwa 
pomorskiego, w strukturach organizacyjnych Agencji Rozwoju Pomorza 
S.A.- Dział Obsługi Inwestora. 

Cele COI:

� promocja ofert inwestycyjnych gmin województwa pomorskiego 

� podstawowa obsługa inwestorów zagranicznych zainteresowanych 
inwestowaniem w województwie pomorskim 

� realizacja działań z zakresu zarządzania projektami promocyjnymi i 
informacyjnymi na rzecz gospodarki regionu

www.inwestinpomerania.pl



REALIZACJA PROJEKTÓW 
WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przykłady bieŜących inicjatyw



Biznes dla biznesu (inwestornia.pl)

Platforma współpracy mi ędzy inwestorami prywatnymi i pomysłowymi 

przedsi ębiorcami.  

Firmy lub osoby fizyczne, które nie są w stanie pozyskać dotacji lub kredytów 
bankowych mogą korzystać z innych form finansowania –o charakterze 
udziałowym, oferowanym przez inwestorów prywatnych.

Cele:

� upowszechnienie informacji na temat korzyści i usług, które inwestorzy 
prywatni (w tym Anioły Biznesu) oferują pomysłodawcom – potencjalnym 
lub działającym przedsiębiorcom, 

� podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pomysłodawców, niezbędnej w 
pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. 

www.inwestornia.pl



Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze

Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze to cykl projektów 
badawczo – informacyjnych prowadzonych od 2006r. przez Agencję
Rozwoju Pomorza S.A. i dofinansowanych z funduszy unijnych. 
Prowadzony we współpracy z zespołem naukowców      pod kierownictwem 
prof. Piotra Dominiaka.

Głównym celem Obserwatoriów jest śledzenie zmian, które zachodz ą w 
firmach województwa pomorskiego . Wiedza nt. dynamiki rozwoju i 
poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystywana jest do 
wyznaczania kierunków zmian gospodarczych w regionie. W oparciu o 
zgromadzone informacje przygotowywane są rekomendacje dla władz 
samorz ądowych oraz instytucji otoczenia biznesu dotyczące 
mechanizmów wspierających rozwój sektora. 



Pomorskie Forum Przedsi ębiorczo ści

Pomorskie Fora Przedsi ębiorczo ści to cykl spotkań biznesowych, 
których celem jest podejmowanie waŜnych i aktualnych tematów 
dotyczących zakładania i rozwijania działalności gospodarczej.

W wyborze tematyki sesji prezentacyjnych, paneli dyskusyjnych oraz 
warsztatów wykorzystywane są wyniki badań sektora 
przedsiębiorstw. Dzięki temu wydarzenie cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem. 

Do tej pory odbyło się VII edycji Forum

Zapraszamy na stronę www.forum.arp.gda.pl



DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA



Akademia Edukacji Regionalnej

14 lat na pomorskim rynku szkoleniowym

� realizuje szkolenia m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Instytutu Morskiego 
w Gdyni, trójmiejskich uczelni wyŜszych, liczne firmy prywatne.

w ofercie, m.in.:

� szkolenia otwarte skierowane do przedsiębiorców, ich pracowników i osób 
indywidualnych

� szkolenia zamkni ęte dedykowane firmom, jednostkom samorządu terytorialnego

www.aer.arp.gda.pl



DZIAŁALNO ŚĆ

INFORMACYJNO - DORADCZA



Dział Inwestycji Kapitałowych

w ofercie usług konsultingowych tego działu:

kompleksowa obsługa procesu pozyskiwania przez JST środków 

finansowych na realizację projektów dofinansowanych w ramach 

Funduszy Europejskich 



Bezpłatne informacje

� Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług dla MŚP 
(KSU)

� Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich



Krajowy System Usług (KSU) 

� Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla firm z sektora MSP i 
osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

� Krajowy System Usług to ok. 50 ośrodków, prowadzonych przez 
niezaleŜne instytucje otoczenia biznesu, które świadczą usługi systemowe 
na terenie całej Polski i współpracują ze sobą w ramach sieci oraz z PARP.

� Krajowy System Usług to konsultanci i ekspercigotowi udzielić
przedsiębiorcy wszelkiej pomocy i informacji w zakresie prowadzenia 
firmy. 

� Krajowy System Usług to ponad 15 lat doświadczeń we wspieraniu 
przedsiębiorczości.

� Misja KSU: rozwój przedsiębiorczości przez zapewnienie najwyŜszej 
jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa.



Obszar I:
usługa informacyjna

w obszarach rozpoczynania 
i prowadzenia działalności 

gospodarczej

Obszar II:
usługa doradcza

� Asysta w rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej

� Asysta w prowadzeniu działalności 
gospodarczej

Obszar III:
Opieka nad klientem

Usługa brokerska w zakresie znalezienia
usługodawcy specjalistycznego

Usługi Punktów Konsultacyjnych 
KSU

www.konsultacje.arp.gda.pl



OFERTA PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH

1. Udzielanie informacji o Funduszach Europejskich 2007-13 (Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, Programie 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) oraz zasadach i 
warunkach składania wniosków o dofinansowanie.

2. Wstępna pomoc dla beneficjentów w zakresie doboru odpowiedn iego 
programu operacyjnego, działania oraz poddziałania , w ramach których 
moŜna ubiegać się o wsparcie finansowe.

3. Wskazanie właściwych, ze względu na rodzaj projektu, danych kontaktowych do 
instytucji ogłaszających konkursy i udzielających dotacji.

4. Pomoc w zakresie rozliczania realizowanych projek tów (wnioski o 
płatno ść).



Usługi informacyjne
Zakres usługi informacyjnej „prowadzenie działalno ści gospodarczej”
obejmuje m.in.:

• administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania 
działalności gospodarczej, 
• zatrudnianie cudzoziemców, 
• świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych, 
• prawo ochrony konkurencji, 
• społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR), 
• ochrona własności intelektualnej, 
• systemy jakości ISO 9001 i HACCP, 
• rozwój zasobów ludzkich, 
• wykorzystywanie technologii informacyjnych,
• ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
• moŜliwość uzyskania finansowania działalności z róŜnych źródeł, 
• wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, 
• prawo zamówień publicznych, 
• zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy e-puap, podpisu elektronicznego, profilu
zaufanego,
• inne, w razie zapotrzebowania

Usługa bezpłatna dla klienta.



Doradztwo 
– Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej 

Zakres usługi doradczej „Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej”
obejmuje m.in.:

• konsultacje nt. profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
• analiza SWOT planowanej działalności gospodarczej,
• analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej,
• doradztwo w przygotowaniu biznesplanu,
• doradztwo w doborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej,
• przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej (w tym 
wypełnienie wraz z klientem wniosku w CEIDG).

Czas trwania usługi – do 16 godz. (zaleŜnie od potrzeb klienta);
Wkład własny klienta – 10% wartości usługi - do 160 zł (zaleŜnie od czasu trwania 
usługi).



Doradztwo 
Zakres usługi doradczej „Asysta w prowadzeniu działalności 
gospodarczej” obejmuje m.in.:

• konsultacje nt. spełniania wymogów formalno-prawnych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej,

• marketing przedsiębiorstwa,
w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, 
analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną
firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w 
marketingu w tym strony www

• organizacja przedsiębiorstwa,
organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków
i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej



Doradztwo c.d. 
• finanse przedsiębiorstwa:
- koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi 
zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pienięŜnych i kosztów oraz 
controllingu;
- pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowympoprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny 
poziom naleŜności, zobowiązań, zapasów i gotówki;
- konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, 
średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem 
korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, poŜyczki i kredyty z sektora 
pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pienięŜne od 
inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez 
instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; 
- wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności;
- odpisy oraz konsekwencje budŜetowe przyjętych odpisów;
-postępowanie w przypadku zagroŜenia utraty płynności finansowej w związku z problemami 
z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem 
umowy kredytowej przez bank)

• inne w zaleŜności od potrzeby

Czas trwania usługi – do 24 godz. (zaleŜnie od potrzeb klienta);
Wkład własny klienta – 10% wartości usługi - do 240 zł (zaleŜnie od czasu trwania 
usługi).



Usługi punktu konsultacyjnego KSU

Dla kogo?

Mikro, Ma łe i Średnie Przedsiębiorstwa 
(MSP)

Osoby fizyczne

Lista ośrodków prowadzących PK KSU w 
podziale na województwa:

www.ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu



Jak skorzysta ć z usług Punktów Konsultacyjnych KSU?

� bezpośrednio w siedzibie PK KSU

� w trakcie dyŜurów

� internetowo – za pomocą formularzy dostępnych na 

stronach www Punktów Konsultacyjnych KSU

� telefonicznie



Dziękuj ę za uwagę

Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Tel. 058 32 33 218
konsultacje@arp.gda.pl

www.facebook.com/PunktKonsultcyjnyKSU

www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl


