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Dane wstępne 

Stan prawny 

Nazwa: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 

Spółka może używać skróconej nazwy KARR S.A. 

Siedziba: 58-500 Jelenia Góra 

ul. 1 Maja 27 

telefon: 75 75 232-93 (94), 75 27 500 

fax:       75 75 227-94 

nr identyfikatora REGON: 230177996 

 

PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI 

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 17.12.2001r. w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy  pod numerem KRS: 0000073772 (wcześniejsza rejestracja w Sądzie Rejonowym w 

Jeleniej Górze w dniu 07.06.1993r. pod numerem BH 1100 Rejestru Handlowego).  

Przedmiotem działania Spółki jest: 

• pozostałe badania i analizy techniczne, 

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

• pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 

• pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych, 

• pozostałe formy udzielania kredytów, 

• badanie rynku i opinii publicznej, 

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

• pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

• leasing finansowy, 

• działalność związana z oprogramowaniem, 

• działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
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• działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

• działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 

pośrednictwem pracy, 

• działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

• działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

• działalność obiektów kulturalnych, 

• działalność organizatorów turystyki, 

• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  

• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

•  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

•  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

• Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem  

 pracowników,   

• Działalność agencji pracy tymczasowej,  

• Doradztwo związane z zarządzaniem.  

 

Kapitały i fundusze Spółki na dzień 31.12.2019 

Kapitał podstawowy   5 016 800,00  zł 3 105 800,00  zł 

Kapitał zapasowy (tworzony ustawowo)       786  416,59  zł     735 189,08  zł 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   553  915,78 zł 553 916 zł 

Pozostałe kapitały rezerwowe     4 536 268,99 zł 7 262 049,00  zł 

Strata z lat ubiegłych                   0,00  zł                0,00  zł 

Akcje własne                                                                    0,00  zł  0,00  zł 

Wynik finansowy netto roku obrotowego          2 088 566,11  zł   +  397 967,75  zł   

 

Władze Spółki 

Władzami Spółki są: 

• Walne Zgromadzenie 

• Rada Nadzorcza 

 

 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/78.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/78.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/78.20.Z.html
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W skład Rady Nadzorczej w 2019 roku wchodzili: 

• Roman Brodniak – Przewodniczący RN X i XI kadencji 

Powołany na X kadencję uchwałą nr 33/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy KARR S.A. z dn.14.09.2015 r. 

Powołany na XI kadencję uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy KARR S.A. z dn. 22.06.2018  

Wybrany na Przewodniczącego RN XI kadencji uchwałą RN 1/XI/2018 z dnia 22.06.2018 

Odwołanie z funkcji członka rady nadzorczej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

600/VI/19 z dnia 01.04.2019 

• Wanda Gołębiowska - Wiceprzewodnicząca RN -X i XI kadencji 

Powołana na X kadencję uchwałą nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

KARR S.A. z dn.15.06.2015r.  

Wybór na wiceprzewodniczącą RN uchwałą RN nr 1/X/2015 z 01.07.2015. 

Powołana na XI kadencję uchwałą nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

KARR S.A. z dn. 22.06.2018  

Wybrana na Wiceprzewodniczącą RN XI kadencji uchwałą RN 2/XI/2018 z dnia 22.06.2018 

Odwołanie z funkcji członka rady nadzorczej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

392/VI/19 z dnia 21.02.2019 

• Zbigniew Matyja - Sekretarz RN- X i XI kadencji 

Powołany na X kadencję uchwałą nr 26/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
KARR S.A. z  dn.15.06.2015r.  
Wybór na sekretarza RN uchwałą RN nr 3/X/2015 z dn. 01.07.2015. 
Powołany na XI kadencję uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

KARR S.A. z dn. 22.06.2018  

Wybrany na Sekretarza RN XI kadencji uchwałą RN 3/XI/2018 z dnia 22.06.2018 

• Mirosław Sakowski – członek RN- X i XI kadencji 
Powołany na X kadencję uchwałą nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

KARR S.A. z dn.15.06.2015 r. 

Powołany na XI kadencję uchwałą nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

KARR S.A. z dn. 22.06.2018  
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• Artur Bieliński – członek RN- X kadencji 

Powołany na X kadencję uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy KARR S.A. z dn.22.04.2017. 

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 18.01.2019 

• Jarosław Witkowski – członek RN XI kadencji 

Powołany na XI kadencję uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 393/VI/19 z dnia 
21.02.2019 

• Leszek Wrotniewski – Przewodniczący RN XI kadencji 

Powołany na XI kadencję uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego  nr 601/VI/19 z dnia 

01.04.2019 

Wybrany na Przewodniczącego RN XI kadencji uchwałą RN 18/XI/2019 z dnia 31.05.2019 

• Barbara Ochocka-Czajkowska – członek RN XI kadencji 

Powołany na XI kadencję uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 633/VI/19 z dnia 
12.04.2019 
 

Zarząd Spółki  

W skład Zarządu KARR S.A. w 2019 r. wchodzili: 

• Piotr Miedziński-  Prezes Zarządu 
Powołany na 3-letnią kadencję uchwałą RN nr 22/IX/2015 z dnia 13.03.2015r.  

Powołany na 3-letnią kadencję uchwałą RN nr 4/XI/2018 z dnia 22.06.2018  

Prokura samoistna  

Bartosz Polaczek – Prokurent Samoistny, powołany uchwałą Zarządu nr 29/2018 z dnia 

23.04.2018; odwołany z funkcji Prokurenta Samoistnego uchwałą Zarządu nr 28/2019 z dniem 

31.03.2019 

Magdalena Parzonka – Prokurent Samoistny, powołana uchwałą Zarządu nr 29/2019 z dniem 

01.04.2019  

 

Zatrudnienie 

Na koniec 2019 r. w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. struktura zatrudnienia 

przedstawiała się następująco: 

• zarząd Spółki                                                                                 1  osoba 

• zatrudnieni pracownicy                                                              35 osób 
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I. DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OGRANICZANIA BEZROBOCIA   
 

Działalność pożyczkowa 

 

W 2019 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kontynuowała działalność 

pożyczkową wynikającą z wcześniej zawartych umów z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Ministerstwem Gospodarki, Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.  

 

Realizowane  w 2019 umowy: 

• W dniu 30 października 2017 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego 

polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Regionalnych Pożyczek Hipotecznych. 

• W dniu 28 listopada 2017 roku została podpisana Umowa o Pośrednictwo Finansowe 

nr 4/11/2017/PJ/RPH1/UIV z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. na udzielania 

Regionalnych Pożyczek Hipotecznych. Kwota przyznana w ramach limitu wynosi 14.000.000,00 zł 

wraz z prawem opcji. 

W ramach limitu są udzielane jednostkowe pożyczki w kwocie do 1.500.000,00 zł na okres do 15 

lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,85%. 

•  W dniu 28 listopada 2017 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 

oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna działając wspólnie, jako konsorcjum 

podpisały Umowę o Pośrednictwo Finansowe nr 6/11/2017/PJ/RPH1/UIV z  Dolnośląskim 

Funduszem Rozwoju sp. z o.o. na udzielania Regionalnych Pożyczek Hipotecznych. Kwota 

przyznana dla konsorcjum w ramach limitu wynosiła 16.000.000,00 zł, z czego Karkonoska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S..A będzie miała do wydania 8.000.000,00 zł wraz z prawem 

opcji. 

W ramach limitu były udzielane jednostkowe pożyczki w kwocie do 1.500.000,00 zł na okres do 

15 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosiło od 2,85%. Projekt został zakończony. 

• W dniu 30 grudnia 2017 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna oraz 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna działając wspólnie, jako konsorcjum podpisały 

Umowę o Pośrednictwo Finansowe nr 10/12/2017/PJ/RPO/UIV z Dolnośląskim Funduszem 

Rozwoju sp. z o.o. na udzielania Regionalnych Pożyczek Obrotowych. Kwota przyznana w ramach 
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limitu wynosi 13.000.000,00 zł, z czego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A miała do 

wydania 6.500.000,00 zł wraz z prawem opcji. 

W ramach limitu są udzielane jednostkowe pożyczki na wydatki bieżące firmy w kwocie do 

500.000,00 zł na okres 36 miesięcy Oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,85%. 

 W 2019 roku w ramach umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. podpisano 60 

umów na kwotę 14.887 050,00 zł. Ze względu na wartościowe rozdrobnienie zawartych umów 

pożyczkowych, ryzyko niespłacalności zaciągniętych pożyczek jest znikome, natomiast należności 

są na bieżąco monitorowane a ewentualna windykacja przeprowadzana jest niezwłocznie po 

stwierdzeniu przeterminowanego zadłużenia. 

 

 

 

 

 

Fundusz pożyczkowy EFS 

W 2019 r. kontynuowano realizację projektu Fundusz Pożyczkowy EFS współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie 

oraz promocja przedsiębiorczości  samozatrudnienia. Projekt realizowany jest na terenie woj. 

dolnośląskiego w partnerstwie z: 

• Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy 

• Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu 

• Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie. 

W ramach projektu udzielane są preferencyjne pożyczki w kwocie do 50 tys. zł na okres 

maksymalnie 60 miesięcy. Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne zainteresowane 

rozpoczęciem działalności gospodarczej i mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego.  

W 2019 roku w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” udzielono 10 pożyczek na łączną 

kwotę 345.600,00 PLN 

 

 

 

 

RPH RPO 

29 31 

9.351 550,00 zł 5.535 500,00 zł 
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II. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI REGIONU I PRZEDSIĘBIORSTW 

 

PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” 

Okres realizacji: 01.07.2016 - 30.06.2019 

3. Oś priorytetowa programu – Edukacja transgraniczna 

Budżet KARR SA: 996.802,52 zł (249.200,63 €) 

Wkład własny: 149.520,38 zł (37.380,09 €) 

Partner wiodący projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

Partnerzy projektu: ABS Robur GmbH Zittau 

Cel szczegółowy Programu 

Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej. 

Cel ogólny projektu 

Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza 

poprzez wspólne działania w zakresie orientacji zawodowej 

Cele szczegółowe projektu 

1. Praktyczne poznawanie zawodów przez młodzież polsko - niemieckiego pogranicza 

2. Promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko - niemieckiego pogranicza  

Celem projektu była popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko - 

niemieckiego pogranicza poprzez wspólne działania w zakresie orientacji zawodowej. Cel ten 

został osiągnięty poprzez realizację 2 zadań merytorycznych projektu: 

Zadanie 1: 

• Pierwszym działaniem była wizyta studyjna w ośrodkach prowadzących warsztaty 

orientacji zawodowej w Saksonii. Podczas wizyty przedstawiona została baza 

dydaktyczna, możliwości orientacji zawodowej oraz doprecyzowanie programu dla 

polskich uczniów; 

• Następnym działaniem były warsztaty. W ramach 5 dniowych warsztatów zawodowych w 

Saksonii polscy uczniowie w praktyce każdego dnia poznawali inny zawód, spotykali się z 

młodzieżą niemiecką i poznawali kraj sąsiada podczas zajęć w czasie wolnym. W latach 

2016 -2018 zrealizowano 12 wyjazdów;  

• Po polskiej stronie zorganizowane zostały w  2018  dla uczniów niemieckich dwie 3 dniowe 

wizyty dydaktyczne. W ramach tych wizyt niemieccy uczniowie odwiedzali zakłady pracy, 

szkoły, atrakcje;  
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Głównym celem warsztatów w Saksonii i wizyty dydaktycznej było poznawanie w praktyce 

zawodów. Elementem wzbogacającym była nauka języka i poznawanie kultury i kraju sąsiada. 

Zadanie 2:  

• Opracowana została dwujęzyczna publikacja dla młodzieży polsko-niemieckiego 

pogranicza na temat orientacji zawodowej, lokalnego rynku pracy, wraz z opisem działań 

projektowych. Publikacja służy pomocą uczniom w wyborze kierunku kształcenia 

odpowiadającemu wymogom rynku prac; 

• W ramach projektu został wydany film na temat orientacji zawodowej na polsko - 

niemieckim pograniczu; 

• Zorganizowano dwie konferencje (jedna odbyła się po niemieckiej stronie na rozpoczęcie 

projektu, druga 9 kwietnia 2019 w  Jeleniej Górze); 

• Zrealizowano 2 workshopy – wymiana doświadczeń. 

 

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI: 

Zadanie 1    

Liczba wspólnych inicjatyw = 43  

przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 15 polskich uczniów = 24, przeprowadzenie 

trzydniowych wizyt dydaktycznych dla 20 niemieckich uczniów w Polsce = 3, organizacja wizyty 

studyjnej w ośrodkach prowadzących warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii = 1, 

przeprowadzenie kursu języka polskiego dla 20 niemieckich uczniów= 3, organizacja 5 dniowych 

warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii dla 30 polskich uczniów =12. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje = 840  

720 osoby ze strony polskiej (12 warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii po 30 polskich 

uczniów + 24 kursy językowe po 15 polskich uczniów) + 120 ze strony niemieckiej (3 wizyty po 20 

niemieckich uczniów + 3 kursy językowe po 20 niemieckich uczniów)   

Zadanie 2    

Liczba wspólnych inicjatyw = 9 

przygotowanie filmu o orientacji zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu= 1, organizacja 

konferencji promującej edukację zawodową DE= 1, organizacja konferencji promującej edukację 

zawodową PL=1, promowanie transgranicznej orientacji zawodowej na targach= 3, organizacja 

workshopów na temat orientacji zawodowej - wymiana doświadczeń =3 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 140  
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140 = 77 osób ze strony polskiej i 63 ze strony niemieckiej (40 osób konferencja otwierająca w 

Saksonii 30 DE + 10 PL + 20 osób workshopy 13 DE + 7PL + 80 osób konferencja na zakończenie 

po polskiej stronie 60 PL+20 DE) 

 

PROJEKT „NOWE KOMPETENCJE ORIENTACJI ZAWODOWEJ PL-SAX” 

Okres realizacji: 01.07.2019- 30.06.2021 

3. Oś priorytetowa programu – Edukacja transgraniczna 

Budżet KARR S.A.: 695.271,20 zł (173.817,80 €)  

Wkład własny: 104.290,68 zł (26 072,67 €)  

Partner wiodący projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

Partnerzy projektu: Bau Bildung Sachsen e.V., ÜAZ Bautzen 

 

Cel ogólny projektu 

Wzbogacenie oferty kształcenia oraz promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-

niemieckiego pogranicza, a także dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku 

pracy. 

Cele szczegółowe projektu 

1. Orientacja zawodowa w praktyce – nowe kompetencje 

2. Promocja orientacji zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu 

Zadanie 1 Nowe kompetencje orientacji zawodowej na Polsko-Saksońskim pograniczu: 

• Organizacja spotkań dla nauczycieli z Polski i Niemiec- wymiana doświadczeń x 2 (1x2019, 

1 x 2021) 

• Przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 12 polskich uczniów x 16 (4 x2019, 8x 

2020, 4x 2021) 

• Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla 20 niemieckich uczniów x 4 (1x2019, 2x2020, 

1x2021) 

• Organizacja 5 dniowych warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii dla 24 polskich 

uczniów x8 (2x2019, 4 x 2020, 2 x 2021) 

• Przeprowadzenie 3 dniowych wizyt dydaktycznych dla 20 niemieckich uczniów w Polsce x 

4 (2x2019) 

• Spotkania z doradcą zawodowym dla polskich uczniów x 8 (2x2019, 4 x 2020, 2 x 2021) 

• Spotkania z doradcą zawodowym dla niemieckich uczniów x 4 (1x2019, 2x2020, 1x2021) 
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• Wydanie publikacji – mini słownik ze słownictwem branżowym (1x2019)  

• Ebook – orientacja zawodowa i transgraniczny rynek pracy (1 x 2019) 

Plan wskaźników: 

3.6 Liczba wspólnych inicjatyw = 46 

46 = przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 12 polskich uczniów = 16, przeprowadzenie 

trzydniowych wizyt dydaktycznych dla 20 niemieckich uczniów w Polsce = 4, spotkania z doradcą 

zawodowym dla polskich uczniów = 8, organizacja spotkań dla nauczycieli z Polski i Niemiec- 

oświaty wymiana doświadczeń = 2, organizacja 5 dniowych warsztatów orientacji zawodowej w 

Saksonii dla 24 polskich uczniów = 8, przeprowadzenie kursu języka polskiego dla 20 niemieckich 

uczniów = 4, spotkania z doradcą zawodowym dla niemieckich uczniów = 4 

3.7 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje = 841 

841 = przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 12 polskich uczniów x 16: 192, spotkania z 

doradcą zawodowym dla polskich uczniów 24 uczniów x 8: 192, udział w 5 dniowych warsztatach 

orientacji zawodowej w Saksonii dla 24 polskich uczniów x 8 wyjazdów: 192, udział nauczycieli 

(PL i DE) w spotkaniach - wymiana doświadczeń = 25 (10PL), przeprowadzenie kursu języka 

polskiego dla 20 niemieckich uczniów x 4: 80, spotkania z doradcą zawodowym dla niemieckich 

uczniów = 80, udział w trzydniowych wizytach dydaktycznych dla 20 niemieckich uczniów w 

Polsce x 4 wyjazdy: 80. 

 

PROJEKT „WSPARCIE TRANSGRANICZNEJ I WSPIERAJĄCEJ INNOWACJĘ WSPÓŁPRACY NA 

POLSKO – SAKSOŃSKIM POGRANICZU (INNOCOOPPOLSAX – SUPPORT OF INNOVATION-

ORIENTED CROSS-BORDER COOPERATION IN THE POLISH-SAXON BORDER REGION)” 

Okres realizacji: 01.01.2017-28.02.2019 

4. Oś priorytetowa programu - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

Budżet KARR SA: 436.240,28 zł (109.060,07 €) 

Wkład własny: 65.436,04 zł (16.359,08 €) 

Partner wiodący projektu: Wirtschaftsförderung Sachsen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 

Partnerzy projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; Technologie- und 

Gründerzentrum Bautzen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Cel szczegółowy Programu 

Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko - niemieckiej oferty edukacyjnej. 

Cel ogólny projektu 
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Zapewnienie konkurencyjności gospodarki na obszarze wsparcia poprzez pokazanie możliwości 

wykorzystania potencjału innowacyjnego MŚP oraz wsparcie współpracy instytucjonalnej i 

transgranicznej w celu wzmocnienia wspierającego innowacje środowiska przedsiębiorstw. 

Cele szczegółowe projektu: 

1. Uwrażliwienie MŚP, organizacji sieciowych oraz organów publicznych na obszarze 

wsparcia na duże zdolności innowacyjne przedsiębiorstw 

2. Inicjacja, wspieranie i poszerzanie partnerstw transgranicznych MŚP oraz organizacji 

sieciowych w obszarach wysokotechnologicznych, takich jak: budowa maszyn i urządzeń, 

branża samochodowa, obróbka tworzyw sztucznych i obróbka metalu, IT, automatyzacja, 

elektronika 

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy wydarzenia informacyjne i wspierające 

nawiązywanie współpracy (Targi w Lipsku, Targi w Bautzen i 24 Forum – zrealizowano w 2017) 

oraz jedna konferencja końcowa – 25. Forum w 2018r. dla w sumie ok. 280 uczestników z obszaru 

wsparcia. W ramach tych wydarzeń naświetlono różne aspekty, zarówno dotyczące 

wewnętrznych spraw przedsiębiorstw, jak i aspekty zewnętrzne, które wpływają na siłę innowacji 

przedsiębiorstw, a uczestnikom umożliwiają nawiązanie współpracy transgranicznej. 

Ponadto zrealizowano 10 audytów innowacyjności (2018). Na podstawie tej analizy, 

przeprowadzonej przez przeszkolonych wcześniej doradców innowacyjności, przy ścisłym dialogu 

oraz współpracy transgranicznej z aktywnymi na obszarze wsparcia organizacjami sieciowymi, 

instytucjami wspierającymi gospodarkę i innowacje, opracowane i opublikowane zostaną 

zalecenia działania, które wspierają wzmocnienie siły innowacyjnej MŚP (2019). 

Na zakończenie projektu powstała publikacja „Rekomendacje na rzecz wsparcia transgranicznych 

i proinnowacyjnych kooperacji gospodarczych na pograniczu polsko-saksońskim”. Publikacja jest 

wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu. Na treść opracowania składają się wyniki 

audytów innowacyjności przeprowadzonych wśród przedsiębiorców na pograniczu polsko-

saksońskim oraz badania ankietowego zrealizowanego w dniu 24.10.2018 r. wśród uczestników 

25 Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm w Szklarskiej Porębie. W opracowaniu 

uwzględniono ponadto wytyczne wynikające z właściwych dokumentów strategicznych 

odnoszących się do obszaru objętego niniejszą publikacją. 

Zrealizowane wskaźniki: 

Zadanie 1 

-Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów = 1 (seminarium dla audytorów 

innowacyjności)  
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-Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów = 0,33 (publikacja 

„Rekomendacje na rzecz wsparcia transgranicznych i proinnowacyjnych kooperacji 

gospodarczych na pograniczu polsko-saksońskim”). 

Zadanie 2 

-Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektów 

dotyczących współpracy między obywatelami i instytucjami = 130 (polscy uczestnicy) – 

osiągnięto 220% 

• Targi Lipsk - 19 uczestników 

• Targi Bautzen – 13 uczestników 

• 24. Forum – 218 uczestników (131 PL, 61 DE, 26 CZ) 

436 rozmów B2B 

• 25. Forum – 235 uczestników (129 PL, 77 DE, 29 CZ) 

400  rozmów B2B 

 

PROJEKT „UTWORZENIE ZESPOŁÓW KOMPETENCJI SENIORÓW NA NIEMIECKO-POLSKIM 

POGRANICZU”. PROJEKT MODELOWY. 

Okres realizacji: 15.02.2017 - 14.07.2019r. 

Oś Priorytetowa IV: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

Budżet KARR SA: 789.809,20 zł 

Całkowity wkład własny: 118 471,38 zł 

Partner wiodący projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań ST. Marienthal (IBZ) 

Partnerzy projektu: KARR SA 

 

Cel projektu 

Wykorzystanie potencjału starszych osób w działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na 

terenie polsko – niemieckiego przygranicza.  

Osoby biorące udział w projekcie swoim wykształceniem, umiejętnościami, kwalifikacjami, a 

przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem zawodowym, będą wspomagać istniejące 

organizacje społeczne, szkoły, przedszkola, świetlice, kościoły, kluby seniora, ośrodki społeczne, 

instytucje edukacyjne i kulturalne itp. Będą aktywnie uczestniczyć w kolejnych projektach 

unijnych, przedstawiać propozycje działań, wspierać nowe inicjatywy, kierunki rozwoju i 

aktywizacji społeczności lokalnej. 
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Głównym działaniem projektu było przygotowanie 200 osób z polsko – niemieckiego przygranicza 

do pełnienia funkcji tzw. seniora – trenera (poprzez uzupełniające szkolenie i warsztaty) i w 

dalszej kolejności utworzenie 6 ośrodków kompetentnych seniorów (w tym 3 po stronie polskiej: 

Jelenia Góra, Gromadka, Zgorzelec). 

 

Podczas projektu odbyły się dwie  konferencje rozpoczynające: I konferencja miała miejsce    26-

27.06.2017r., - ilość uczestników 55 osób, II konferencja odbyła się 26-27.04.2018r., liczba 

uczestników 52 co daje nam wskaźnik 107 osób. 

W dniu  17.06.2019 w St. Marienthal miała miejsce konferencja kończąca projekt w której 

uczestniczyło  95 osób. 

I wizyta studyjna polskich seniorów do Zittau, która odbyła się 14.05.2018r., liczba uczestników 

29 osób. 

II wizyta studyjna, która odbyła się do Rosenbach dnia 13.09.2018.,r liczba uczestników 27 osób. 

III wizyta studyjna do Gorlitz odbyła się w dniu 05.12.2018 r, liczba uczestników to 31 osób. 

IV wizyta studyjna do Gorlitz odbyła się w dniu 11.04.2019 r, liczba uczestników to 28 osób. 

Odbyło się 12 trzydniowych cykli seminariów, w których udział w I grupie wzięło 33 osoby, w II 

grupie 32 osoby, w III grupie 39 osób. 

Łączna ilość uczestników polskich i niemieckich - 200 osób. 

Podczas projektu odbyły się również 4 wizyty studyjne saksońskich seniorów do Gromadki, 

Zgorzelca, Jeleniej Góry i Podgórzyna oraz Jeleniej Góry i Mysłakowic, w których udział brali 

seniorzy z Saksonii po około 30 osób w każdej wizycie studyjnej. 

Partner Wiodący wydał dwujęzyczną broszurę z rezultatów projektu. 

Zostało podpisana deklaracja Grupy inicjatywnej o podjęciu Idei utworzenia Sieci Kompetencji 

Seniorów w Euroregionie Nysa. 

Utworzone w ramach projektu 3 Centra Kompetencji Seniorów w Zgorzelcu, Jeleniej Górze i 

Gromadce, które nadal prowadzą działania wspierające istniejące organizacje  oraz inicjują nowe 

projekty. 
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Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i 

opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.” 

Okres realizacji: 01.07.2019-30.06.2021r. 

Oś Priorytetowa IV: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

Budżet KARR SA: 715 002,52 zł 

Całkowity wkład własny: 107 250,38 zł  

Partner wiodący projektu: KARR S.A 

Partnerzy projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań ST. Marienthal (IBZ) 

 

Cel projektu 

Celem projektu jest  intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy 

obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju 

pogranicza. Celem projektu jest poszerzenie interkulturowych i cyfrowych kompetencji seniorów 

w celu rozpowszechnianie poprzez wolontariat wiedzy na temat oferty instytucji kultury, 

turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiednim. 

1.Utworzenie Polsko-Saksońskiej Akademii Aktywności Seniorów działającej w Jeleniej Górze i w 

Ostritz. 

2.Przeprowadzenie  warsztatów dla seniorów poszerzających ich kompetencje interkulturowe i 

cyfrowe w celu wspierania ich zaangażowania społecznego w zakresie rozpowszechniania wiedzy 

o ofertach instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działających w kraju 

sąsiednim: 

-2 dwudniowe warsztaty  w KARR dla 15 uczestników z Polski, 

-4 jednodniowe warsztaty  w KARR dla polskich uczestników, 

-16 dwudniowych  warsztatów w St. Marienthal dla grup po  10 uczestników z  Pl i 10 z DE. 

3.Przeprowadzenie 10 wspólnych wizyt studyjnych po obu stronach pogranicza do 20 instytucji, 

aby je reklamować w kraju sąsiedzkim jako społeczni "ambasadorzy" (25 uczestników z Pl i 25 

uczestników DE) 

4. Konferencja na rozpoczęcie projektu odbyła się w dniu 5.12.2019 r. udział wzięło  ze strony 

polskiej 40 osób. 

5. Kurs j. niemieckiego dla 20 osób. 

5.Konferencja  na zakończenie projektu jest planowana na maj 2021r. 
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Rezultaty projektu 

1.100 seniorów z Saksonii i z Polski przejdzie szkolenie składające się z 18 modułów, kwalifikujące 

do angażowania się jako seniorzy - ambasadorzy instytucji pogranicza (instytucje kulturalne, 

turystyczne, edukacyjne i instytucje opieki zdrowotnej). Seniorzy - ambasadorzy zostaną 

przygotowani do przejęcia nowych obszarów odpowiedzialności w formie wolontariatu. 

Przeszkoleni w ramach projektu seniorzy - ambasadorzy instytucji pogranicza połączą swoje 

działania i potencjały w ramach Polsko-Saksońskiej Akademii Aktywności Seniorów. Będą oni 

działali głównie w dwóch obszarach: 

a) Promowanie istniejących instytucji kultury, turystyki, edukacji i ochrony zdrowia 

działających po obu stronach pogranicza 

b) lnicjowanie nowych (transgranicznych) projektów współpracy instytucji i obywateli 

pogranicza 

c) Wydanie przewodnika turystycznego dla seniorów z Polski i Saksonii. 

 

PROJEKT „DIGINETPOLSAX - DIGITALIZACJA NA RZECZ WSPÓLNEGO OBSZARU 

GOSPODARCZEGO” 

Okres realizacji: 01.03.2019-28.02.2021 

4. Oś priorytetowa programu - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

Budżet KARR SA: 653 258,68 zł 

Wkład własny: 97 988,80 zł  

Partner wiodący projektu: Wirtschaftsförderung Sachsen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 

Partnerzy projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; Hochschule Zittau/Görlitz; 

Technologie- und Gründerzentrum Bautzen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Cel ogólny projektu 

Wzmocnienie konkurencyjności saksońsko-polskiego pogranicza dzięki intensyfikacji powiązań 

gospodarczych. 

Cele szczegółowe projektu 

• Zdefiniowanie kompetencji gospodarczych pogranicza polsko-saksońskiego w celu 

informowania o nich w regionie i poza obszarem wsparcia jako zaletach do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
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• Intensyfikacja transgranicznych kooperacji pomiędzy MŚP, placówkami badawczo-

rozwojowymi, jednostkami wsparcia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami 

poprzez stworzenie i korzystanie ze zdigitalizowanych instrumentów kojarzenia 

partnerów biznesowych. 

• Zwiększenie poziomu informacji oraz gotowości do współpracy na terenie polsko-

saksońskiego obszaru wsparcia w zakresie wdrażania "Przemysłu 4.0, w celu intensyfikacji 

transferu technologii i wzmocnienia współpracy transgranicznej. 

Zadanie 1 Rozwój wspólnych cyfrowych instrumentów - atlasu kompetencji oraz systemu 

kojarzenia firm B2B: 

• Warsztaty dotyczące opracowania atlasu kompetencji (1 x 2019 odbyły się 24 maja w 

Gorlitz, 1 x 2020) 

• Opracowanie treści atlasu kompetencji dla polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia 

oraz dalszych części województw dolnośląskiego i lubuskiego, Saksonii (2020) 

• Spotkanie robocze partnerów projektu dotyczące realizacji instrumentów cyfrowych (1 x 

2019, 1 x 2020) 

• Opracowanie i druk broszury informacyjnej w kilkujęzycznym nakładzie na temat 

kompetencji gospodarczych obszaru wsparcia (2020) 

• Stworzenie systemu B2B-Matchmaking-Tool 1 (forumsystem) (2020) 

Wskaźniki: 

4.7 Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych = 2 (atlas kompetencji i 

forumsystem) 

4.8 Liczba użytkowników systemów informatycznych = 300 

4.4 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów = 2  

4.1 Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektów 

dotyczących współpracy między obywatelami i instytucjami = 30 

 

Zadanie 2 Konferencje informacyjno-kooperacyjne: 

• Konferencja informacyjno-kooperacyjna "Przemysł 4.0" w Zittau (1 x 2020) 

• Wschodniosaksońskie Dni Branży Maszynowej połączone z Forum Innowacji (digitalizacja 

w przedsiębiorstwie) w Bautzen (9-10.10.2019) 

• 26. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm (27.11. 2019) 

• 27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm (1 x 2020) 
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Forum odbędzie się 25.11.2020. Forum skierowane jest do MMŚP z obszaru wsparcia, 

organizacji sieciowych, placówek transferowych, jednostek wsparcia biznesu (branże: 

obróbka tworzyw sztucznych i metalu, motoryzacyjna, budowa maszyn i urządzeń, 

elektronika, elektrotechnika, automatyzacja, IT technologie informacyjne, inżynieria 

środowiskowa, logistyka, energetyczna, uczelnie wyższe). Planowana liczba uczestników 

około 200. Forum będzie tłumaczone symultanicznie w trzech językach polskim, 

niemieckim i czeskim. Wydarzenie składa się z części seminaryjnej i giełdy B2B. 

• Spotkanie robocze partnerów projektu dotyczące przygotowania konferencji 

Wskaźniki: 

4.4 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów = 4  

4.1 Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektów 

dotyczących współpracy między obywatelami i instytucjami = 500 (z Polski, Saksonii i Czech). 

 

PROJEKT „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” 

Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 

Okres realizacji: 01.07.2019- 30.11.2019 

4. Oś priorytetowa programu – OP (4) Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2022, oraz ze środków budżetu 

Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

 

Budżet KARR SA:  65 759,40 zł  

Wkład własny: 6 575,94 zł 

Partner wiodący projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Partner Projektu: Gemeindverwaltung Boxberg/O.L. (Gmina Boxberg) 

 

Cel szczegółowy Programu 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz podjęcie wzajemnej współpracy. Wzmocnienie 

powiązań instytucjonalnych i społecznych polskiej, i saksońskiej strony z obszaru wsparcia w 

zakresie turystyki. 

Cel ogólny projektu 

Głównym celem programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych 

na pograniczu polsko –saksońskim. Wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej. 
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Intensyfikacja współpracy instytucjonalnej i partnerskiej pomiędzy obywatelami a instytucjami w 

obszarach działania Euroregionu Nysa. 

Cele szczegółowe projektu: 

Celem projektu było omówienie polityki i systemu lokalnej gospodarki turystycznej, wyłonienie 

najbardziej charakterystycznych dla regionu, atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów wydarzeń w 

szczególny sposób promujących region Polska – Saksonia. Wymiana doświadczenia i wzajemne 

poznanie planów rozwoju na poszczególnych obszarach, a tym samym wypracowanie wspólnego 

kierunku wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, przyczyni się do 

wzrostu konkurencyjności regionu, a także wspólnego kreowania i promocji transgranicznych 

produktów turystycznych.  

Na forum wystąpiło 5 prelegentów z Polski i Niemiec, 7 panelistów. Tematy forum: „Rozwój 

strukturalny z i po węglu brunatnym - od górnictwa odkrywkowego do obszaru turystycznego”; 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi połączone z tematyką potrzeby szkolenia personelu w 

obiektach turystycznych”; „Techniki sprzedażowe usług hotelarskich z wykorzystaniem nowych 

technologii”; „Aktualne trendy i perspektywy rozwoju turystyki - świat Europa, Polska, Region 

Karkonoski”;  

„Podstawowe problemy w branży turystycznej po obu stronach granicy”; - „Aktywna Turystyka 

szansą rozwoju gmin” 

Zadanie: 

Jednodniowe forum turystyczne pn. Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” , 

które odbyło się  11 październik 2019 w Pałacu Wojanów. 

Grupa docelowa: 

Przedstawiciele organizacji turystycznych oraz wspierających turystykę, hotelarze, 

touroperatorzy, weddingplenerzy, agencje reklamowe, agencje eventowe, zainteresowani 

obywatele związani z turystyką. 

 

Wskaźniki: 

- liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu 109 ( 

w tym 37 osób z Niemiec, 72 osób z Polski), 

- liczba zorganizowanych konferencji – 1. 
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PROJEKT „SZLAKIEM TRADYCJI I PRODUKCJI REGIONALNEJ W POLSKO-CZESKIM 

REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY”. 

Planowany okres realizacji: 01.03.2019r. - 28.02.2021r. 

Oś Priorytetowa II Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia. 

Budżet KARR SA 546 256,00 zł 

Wkład własny: 81 938,40 zł 

Partner wiodący projektu: KARR SA 

Partnerzy projektu: Karkonosze Związek Miast i Gmin - Krkonoše – svazek měst a obcí; 

Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą-Okresní hospodářská komora v Jablonci nad 

Nisou 

 

Celem projektu jest utworzenie wirtualnego szlaku turystycznego przebiegającego przez 

pogranicze polsko-czeskie i łączącego miejsca produkcji regionalnych produktów spożywczych, 

oryginalnych tradycyjnych producentów, którzy prowadzą prezentacje swojego rzemiosła, 

umożliwiając turystom zajrzenie za kulisy produkcji, dzięki czemu mogą oni poznać region 

poprzez doznania. Szlak jest całosezonowym produktem dla szerokiej grupy docelowej, który 

wzbogaca ofertę turystyczną regionu. 

Projekt powstał z myślą o wspólnej promocji regionu i przyciąganie turystów w miejsca mniej 

znane, ale unikatowe w ramach atrakcyjnego dla turystów wspólnego regionu (Góry Izerskie, 

Karkonosze, Kotlina Jeleniogórska). W miejsca związane z tradycyjnym rzemiosłem, gdzie turyści 

będą mogli nie tylko zobaczyć mistrzów danej branży podczas pracy, ale także samodzielnie 

wypróbować dane rzemiosło. Ze względu na wyjątkowość tego obszaru w głównym sezonie 

turystycznym miejsca o wysokiej atrakcyjności są znacznie przeciążone co, negatywnie wpływa 

na jakość korzyści z urlopu. Jednocześnie okazuję się, że turyści mają coraz większą ochotę na 

poznawanie tradycji i życia mieszkańców regionu, w którym spędzają urlop. Niestety dostępność 

kompleksowych informacji na temat lokalnych producentów i możliwości wypróbowania ich 

rzemiosła jest bardzo ograniczona. Współpracującym partnerom brakuje wspólnej prezentacji 

przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych, które dla dzisiejszego społeczeństwa 

informacyjnego są  głównym źródłem informacji i pomocą w planowaniu urlopu. Biorąc pod 

uwagę grupy docelowe, w projekcie ująć trzeba też materiały drukowane w postaci map, które 

nie tracą na popularności i jest na nie popyt nie tylko ze strony seniorów.  
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Zadania: 

1. Stworzenie filmów reklamowych promujących wirtualny szlak, które będą prezentowane na 

YouTube oraz w mediach społecznościowych, lokalnych. Tematyka szlaku: 

-Firmy szklarsko-biżuteryjne, 

-Tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika), 

-Produkcja artykułów spożywczych i napojów, 

-Zabytki techniki, 

-Kultura, sport, i zdrowie (w tym uzdrowiska). 

2. Wydanie w języku polsko-czeskim oraz niemiecko-angielskim mapy 120 atrakcji wirtualnego 

szlaku – 10 000 szt. ( w tym 7000 szt. w j. polsko -czeskim i 3000 szt. w j. niemiecko - angielskim) 

3. Jedno 2-dniowe seminaria dla przewodników  

4. 6 Wystaw Produktów Regionalnych (2 w Jabloncu nad Nysą, 2 w Jeleniej Górze, 2 w Żelaznym 

Brodzie) 

5. Wizyty studyjne - 2 

6. Udział w Targach Turystycznych: Wrocław, Hradec Kralove, Szczecin 

7. Udział w Forum dyskusyjnym - 2  wyjazdy 

 

W ramach wyposażenia w 2019: zakupiono 20 szt. namiotów reklamowych, komputer wraz z 

oprogramowaniem, monitor.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

 

PROJEKT „Wykształcenie nie zna granic” 

Oś Priorytetowa IV4. Współpraca instytucji i społeczności 

Całkowity budżet projektu 100% - 340 962,00 zł (85 240,50 €) 

Całkowity wkład własny – 51 144,30 zł (12 786,07 €) 

Okres realizacji: 01.01.2019-30.06.2022 

Partnerzy:  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. /partner wiodący/ 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 
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Cel szczegółowy Programu 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności 

 

Opis projektu 

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy kluczowych instytucji 

działających na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (partnerzy projektu), stworzenie 

sieci ich kooperacji (tworzenie kanałów i mechanizmów), a poprzez poprawę umiejętności 

komunikacji w języku polskim i czeskim także stworzenie płaszczyzny do podejmowania edukacji 

pozaszkolnej w instytucjach administracji publicznej, NGOs oraz pośród innych kwalifikowalnych 

wnioskodawców, realizujących działania na rzecz rozwoju wspólnego pogranicza na terenie 

EUWT NOVUM. 

Wtórnym celem projektu jest umożliwienie pracownikom sektora non-profit zaangażowanych w 

czesko-polskie działania kształcenia w sąsiednim języku. Dotyczy to menadżerów miast i gmin, 

pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji typu związki itp. Celem jest 

podniesienie znajomości języka czeskiego i polskiego wśród grupy docelowej, co zostanie 

osiągnięte przy wykorzystaniu e-learningu w połączeniu z klasycznymi zajęciami stacjonarnymi. 

Działania kluczowe 

1. Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji–  to ważne działanie, mające na celu 

podniesienie znajomości języków wśród pracowników partnerów (intensywna nauka języka 

partnera) oraz stworzenie wzajemnych mechanizmów, kanałów dla przyszłego poszukiwania 

partnerstw (stworzenie wzorcowych formularzy dla potencjalnych partnerów, opracowanie 

zasad komunikacji dla poszukiwania partnerów, odpowiedzialnych osób itp.) oraz stworzenie 

wspólnej sieci współpracujących podmiotów (partnerzy projektu). 

2. E-learning– zapewni stworzenie modułu do nauki języka w formie e-learningu. W określonym 

czasie każdy uczestnik będzie miał obowiązek wykonania przygotowanych lekcji i 

zrealizowania ich zakresu, by móc przejść do kolejnej lekcji. 

3. Zajęcia praktyczne– w ramach tego działania kluczowego będą odbywały się tradycyjne 

kilkudniowe zajęcia praktyczne z lektorem. 

4. Warsztaty– w celu zmotywowania uczestników kursów zawsze pod koniec każdego kursu 

zostanie zorganizowany konkurs wiedzy, którego wyniki ogłoszone będą na warsztatach. 
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W ramach projektu przewidywana jest realizacja 3 cyklów zajęć języka czeskiego i polskiego dla 

łącznie 300 uczestników. W czasie 1 kursu zostanie przeszkolonych 50 uczestników z Polski i 50 

uczestników w Czech, czyli razem 100 osób. 

 

 

PROJEKT „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY ” 8.5.A. – II EDYCJA 

Okres realizacji: od 01.10.2018 do 31.03.2021 

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań 

outplacementowych 

Projekt jest współfinansowany w 95% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

Budżet projektu – 15.427.755, 00 zł (budżet KARR SA: 3.085.551,00 zł) 

Wkład własny: (5% wartości kosztów całkowitych ponoszonych jako: 

- wkład niefinansowy KARR SA - eksploatacja pomieszczeń 

- wkład finansowy uczestników projektu – min. 10% wartości udzielonej dotacji 

lub min. 10% dofinansowania do studiów podyplomowych) 

Współpraca partnerska 

Projekt realizowany na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach Partnerstwa z: 

• Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu – Lider projektu, 

• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze 

• Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy, 

• Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie. 

• Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA we Wrocławiu 

Cel główny projektu 

Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia w ramach 

zwolnień grupowych lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy na terenie woj. 

dolnośląskiego. 

Grupa docelowa: 

⎯ osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, 

⎯ osoby przewidziane do zwolnienia, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku 

pracy lub które zostały poinformowane o zamiarze zwolnienia. 

Formy wsparcia 
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• Doradztwo zawodowe (obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu) – polegające na 

diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników, wskazaniu i wyborze 

pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie 

zatrudnienia. 

• Szkolenia zawodowe – w zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – 

dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

• Studia podyplomowe – po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. 

Możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 7 000 zł. 

(wymagany wkład własny finansowy – w wys. min. 10 % dofinansowania) 

• Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - kompleksowe wsparcie z zakresu 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, skierowane do uczestników 

posiadających odpowiednie predyspozycje i umiejętności do jej prowadzenia. W ramach 

wsparcia założono: 

⎯ przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu prowadzenia działalności, 

⎯ wsparcie finansowe w kwocie max 24 000 zł. na rozpoczęcie działalności (wymagany 

wkład własny finansowy – w wys. min. 10 % dofinansowania), 

⎯ wsparcie pomostowe przez w kwocie 1 200 zł./m-c przez okres max. 12 m-cy, 

⎯ doradztwo biznesowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji. 

• Staże zawodowe – organizowane zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami uczestników w 

wybranych zakładach pracy. Okres stażu od 3 do 12 m-cy – na zasadzie umowy o 

zorganizowanie stażu. Osobom uczestniczącym w stażach przysługuje stypendium stażowe w 

wysokości 1 300 zł./brutto/m-c. 

• Dodatek relokacyjny – przeznaczony na wsparcie dla uczestników, którzy podejmą 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w miejscowości odległej od miejsca zamieszkania, co 

najmniej o 50 km, przez okres minimum 6 m-cy, w wys. 7 tys. zł. 

• Poradnictwo psychologiczne – udzielane osobom, które mają trudności z przystosowaniem 

się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy. 

 

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI - 2019 

• doradztwo zawodowe – 76 osób 

• szkolenia i doradztwo z rozpoczynania działalności gospodarczej – 50 osób 

• dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 45 osób 
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• wsparcia pomostowe (12 m-cy) – 45 osób 

• doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji – 45 osób 

• szkolenia zawodowe – 5 osób 

• staże zawodowe (średnio 6 m-cy) – 15 osób 

• studia podyplomowe – 3 osoby 

• dodatek relokacyjny – 1  

• wsparcie psychologiczne – 20 osób 

 

PROJEKT „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH 

PRACOWNIKÓW”8.6 

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 31.07.2019 

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP 

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

Budżet projektu – 43 524 945,59 zł (budżet KARR SA: 8 565 366,36 zł) 

Wkład własny: (15% ponoszony przez uczestników projektu) 

 

Współpraca Partnerska 

Projekt realizowany na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach Partnerstwa z: 

• Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy – Lider Projektu 

• Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu 

• Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie  

• Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu 

• Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA we Wrocławiu 

Cel główny projektu 

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich z 

terenu woj. dolnośląskiego. Projekt obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych dla 

pracowników i przedsiębiorców. Grupą docelową projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego 

oraz ich pracownicy z obszaru woj. dolnośląskiego, w tym osoby zatrudnione o pracę lub osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Usługi szkoleniowe realizowane będą tylko i 
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wyłącznie przez uprawnione podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. 

Formy wsparcia: 

• Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i w zakresie korzystania z Bazy Usług 

Rozwojowych 

• Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP 

Podstawowa wartość dofinansowania wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu 

dofinansowania, gdy przedsiębiorca spełni, co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

⎯ 60% - gdy firma prowadzi działalność w sektorze określanym jako biały lub zielony sektor, 

⎯ 70% - jeśli jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 

⎯ 70% - gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu, 

⎯ 80% - gdy uczestnikami wsparcia będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami 

oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach, 

⎯ 80% - gdy usługa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. 

Jeśli spełniony będzie więcej niż jeden z powyższych kryteriów, dofinansowanie przyznawane 

jest na podstawie warunku mającego najwyższy odsetek dofinansowania. 

USTALONE LIMITY: 

⎯ poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej - nie przekracza 5000 zł, 

⎯ przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, 

⎯ maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji dla MMŚP wynosi 50 000 zł. 

 

Osiągnięte wskaźniki w okresie realizacji całego projektu: 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie – 1 169 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w 

programie – 462 

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP KARR – 4 170 617,29 zł 
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Projekt  „Partnerstwo na rzecz rozwoju MMŚP i ich pracowników” – 8.6. II EDYCJA 

 

Okres realizacji: od 01.08.2019 do 30.04.2022 

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. 

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

Budżet projektu - 37 939 017,24 zł (budżet KARR SA: 7 135 042,96 zł) 

Wkład własny: (15% ponoszony przez uczestników projektu) 

 

 

Współpraca Partnerska Projekt realizowany na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach 

Partnerstwa z: 

• Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy - Lider Projektu 

• Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu 

• Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie 

• Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu 

• Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA we Wrocławiu 

Projekt jest kontynuacją projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP oraz ich 

pracowników. 

 

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi 

realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i 

ich pracowników. 

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją 

jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich 

pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego. 

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich 

pracowników w formie: 

• doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług 

Rozwojowych; 
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• dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na 

nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów 

działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności. 

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi 

zastrzeżeniami: 

• wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego 

pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez 

względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia. 

• przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu. 

• maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o 

przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł. 

 

Osiągnięte wskaźniki w 2019 r.: 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie – 99 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w 

programie – 40 

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP KARR – 366 653,13 zł 

 

Projekt „Jesteś Boss/ka” 

Okres realizacji: V-X.2019 

 

Cel projektu: Wspieranie, motywowanie, inspirowanie, aktywizacja i edukacja biznesowa kobiet 

z subregionu jeleniogórskiego 

Działania: 

✓ Wizerunkowe sesje zdjęciowe publikowane na łamach lokalnych gazet i portali internetowych 

✓ Cykl szkoleń z zakresu biznesu, psychologii i coachingu pod nazwą FORUM BOSSKICH z 

zakresu: negocjacji i mediacji, asertywności i obsługi „trudnego klienta”, skutecznego 

marketingu i technik sprzedażowych, zarządzania personelem, zarządzania finansami, etc. 

Osiągnięte wskaźniki: 

            - 160 kobiet wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez KARR 

Współpraca Partnerska 

-Powiat Jeleniogórski 
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-Bank PKO BP S.A. 

-Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Wydatki związane z projektem w 2019 roku  

LP RODZAJ WYDATKU WARTOŚĆ PLN 

1 Koszty organizacji I Forum 7.888,17 

2 Koszty promocji i sesji zdjęciowej 16.233,26 

 Razem 24.121,33 

 

Projekt finansowany został w 50% ze środków KARR SA oraz w 50% ze środków uzyskanych z 

wpłat za udział w projekcie w wysokości 11.991,87 zł.  

 

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - autorski program KARR S.A. 

Okres realizacji: II-VI.2019 

 

Dla kogo: Uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych, studenci 

 

Forma wsparcia: Zajęcia praktyczne, warsztaty: 

✓ świadomie wybierać zawód  wykorzystując swoje naturalne zdolności 

✓ podejmować ryzykowne decyzje bez strachu i brać za nie odpowiedzialność 

✓ nauczyć się pracy w zespole i rozwiązywać problemy 

o pozyskiwać pieniądze na własny biznes 

o świetnie liczyć, planować, oszczędzać 

Osiągnięte wskaźniki: 

5 miesięcy, 47 uczestników, 9 trenerów, 11 warsztatów z 8 zakresów tematycznych i 36 godzin 

zajęć 

Współpraca Partnerska: Powiat Jeleniogórski, Leroy Merlin 

Projekt finansowany został w 100% ze środków KARR SA. 

Wydatki związane z projektem w 2019 roku  

LP RODZAJ WYDATKU WARTOŚĆ PLN 

1 Koszty organizacji wydarzenia 6.435,00 

2 Koszty ekspertów zewnętrznych 9.805,00 

3 Koszty promocji 17.930,00 

 Razem 34.170,00 
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ZATWIERDZONE DO REALIZACJI PRZYSZŁE PROJEKTY 

 

Projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze 

Aglomeracji Jeleniogórskiej” 

 

Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2021 

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym 

Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ 

Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące 

zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy 

 

Budżet projektu: 6.129.901,31 zł brutto 

Dofinansowanie 85% : 5.210.416,11 zł brutto, w tym koszty zarządzania 781.562,42 zł brutto  

Wkład własny KARR 15% 137.922,78 zł brutto 

Wkład własny Grantobiorców: 781.562,42 zł 

Cel / przedmiot projektu: 

Cel projektu – celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez 

modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparta 

inwestycjami w OZE. 

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  

i wielorodzinnych wsparta inwestycjami w OZE. 

Obszar realizacji projektu: obszar, w skład którego wchodzi: 5 gmin miejskich (Kowary, 

Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów, Złotoryja), 3 gminy miejsko – wiejskich (Gryfów Śląski, 

Mirsk, Świerzawa), 6 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, 

Stara Kamienica, Pielgrzymka) oraz 1 miasto na prawach powiatu (Jelenia Góra). 

Typy projektów - w ramach Projektu grantowego, granty można otrzymać na: 

1. Element obowiązkowy: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub 

instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających 

biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe 
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i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe 

na kotły węglowe i olejowe); wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem 

obowiązkowym; 

2. Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego 

źródła ciepła: 

− wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego 

pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana 

wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową; 

− dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły 

elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – 

mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można 

również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych 

zasilanych z sieci elektrycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w 

miesiącach letnich); 

− wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, 

czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, 

aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu 

zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego 

zapotrzebowania; 

− inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania 

ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) – w przypadku 

instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę 

wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło 

ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego 

oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie („akumulację”) 

do sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania 

elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy 

instalacji; instalacje OZE są fakultatywne. 
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O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

− osoby fizyczne będące właścicielem domów jednorodzinnych; właścicielem mieszkań w 

domach wielorodzinnych; najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający 

tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w 

okresie realizacji i trwałości projektu) 

− wspólnota mieszkaniowa,  

− spółdzielnia mieszkaniowa  

− TBS. 

 

PROJEKTY ZŁOŻONE DO OCENY 

1. Wyzwania gastronomii na polsko czeskim pograniczu 

2. Wspólnie wchodzimy na transgraniczny rynek pracy 

3. EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej 

4. Stworzenie nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego sektorowi 

electromobility w Bolesławcu. 
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III. INNE 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw na terenie subregionu jeleniogórskiego. Szkolimy, doradzamy, promujemy. 

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i kontakty – by pomóc  współpracującym z nami 

Przedsiębiorcom –  rozwinąć skrzydła. 

W roku 2019 zostały podjęte następujące działania marketingowe i PR: 

• Zmiana logotypu zgodnego z uchwałą 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 13.02.2018 r.  

• Intensyfikacja działań w social media i kontynuacja stałej współpracy z lokalnymi 

mediami.  

Efekt na koniec 2019 roku. 

- przyrost fanów na Fb z 744 do 1662 

- ekwiwalent reklamowy za działania marketingowe i PR za cały rok 2019: 539 185 zł 

• Intensyfikacja promocji w mediach najważniejszych wydarzeń cyklicznych:  

- Forum Turystyczne,  

- Wystawa produktów regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”,  

- Polsko-czesko-niemieckie Forum Kooperacji Firm.  

• Podpisanie listu intencyjnego ze Starostwem Jeleniogórskim w sprawie wspólnej promocji 

regionu jeleniogórskiego 

• Udział w XIII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarcze w Lipsku w ramach 

Międzynarodowych Targów Intec.  

• udział w I Forum Suwerenności Żywieniowej w Kopańcu 

• Udział w I. Biegu dla Serca – Kowary. KARR jako partner imprezy utworzył dla zawodników 

kategorię specjalną dla MMŚP. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, 

otrzymali statuetki oraz torby z gadżetami firmowymi, a zwycięzcy dodatkowo voucher 

na szkolenia.  

• Udział w konferencji w Landskron KULTurBRAUEREI Görlitz 

• Opracowanie i wdrożenie autorskiej gry terenowej dla dzieci „Zostań przedsiębiorcą” z 

KARR S.A. 

• Udział w ceremonii wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 

Polskiej, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, 
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kulturalnej i transgranicznej dla naszych czeskich Partnerów: Františka Molíka oraz Oskara 

Mužíčka  

• Udział w Wiosennych Targach Pracy i Edukacji "IN FUTURE" w Karkonoskiej Państwowej 

Szkole Wyższej w Jeleniej Górze 

• Udział w  warsztatach Design Thinking dotyczących opracowania nowej koncepcji 

funkcjonowania Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze 

• Udział w konferencji Przemysł 4.0 we Wrocławiu, organizowanej przez Komputronik 

• Udział w EURES TRI REGIO – V Transgranicznym Forum Rynku Pracy we Wrocławiu – 

SZANSE I ZAGROŻENIA TRANSGRANICZNEGO RYNKU PRACY dla Polski, Czech i Niemiec.  

• Udział w Transgranicznych Targach Pracy w Zgorzelcu  

• Udział w Gali Finałowej „Gwiazdy Biznesu” organizowanej przez Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego 

• Udział w Lwóweckim Lecie Agatowym 

• Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy przedstawicielami chińskiego miasta 

Huangshan a KARR S.A. Jelenia Góra 

• Udział w finale konkursu na produkt lokalny w  Gminie Leśna 

• Udział w Wydarzenie roczne PL/SN/CZ 2019 30 kwietnia oraz 1 maja 2019. 

 

Sponsoring: 

• Sponsoring 52. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej 

Porębie 

• Sponsoring Poranków Muzycznych w Filharmonii Dolnośląskiej 

• Sponsoring turniej szachowy Jelonka OPEN 2019 

• Sponsoring „Muzycznego pikniku pod Szrenicą” w Szklarskiej Porębie 

• Sponsoring Juwenalia 2019 

• Wsparcie . IV edycja Polimpiady, konkursu dla przedsiębiorczej młodzieży 

organizowanego przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny Wrocławiu 

• Sponsoring "Małego Przejścia" w ramach Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej 

 

 

 

https://www.facebook.com/KPSWJG/?eid=ARB_sz6oCGzTkyRPMs0OVozE9mrkSj2ybKx0eIyxTyqYpVgvMgg8QwHq1VT0TEkZrX5r1kg8_FrT4pve&fref=tag
https://www.facebook.com/KPSWJG/?eid=ARB_sz6oCGzTkyRPMs0OVozE9mrkSj2ybKx0eIyxTyqYpVgvMgg8QwHq1VT0TEkZrX5r1kg8_FrT4pve&fref=tag
https://www.facebook.com/latoagatowe/?eid=ARDS10iCUY47kgEYdbSUvjQc3oONhiLiIlohXlUB5PBLW7-1GezpUIlVGpYAFcfesucc2QS88TvewoD-&fref=tag
https://www.facebook.com/KARRPL/?eid=ARDP5KjZ4pAziduqpxFWxL9PYhe_1LlAZyjF0CgGH_NF_R5bn-VX1zPGwCG4RFUhGF9c7xfT-jbTm0aY&fref=tag
https://www.facebook.com/events/2740664852641404/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&eid=ARCaEFyuSfcmJ4X4I4G02majYiCHV7RrlU-B4ppQxSnarYiSAmxbKWoOCFNKbyEYtbnwpDuWBjrTYsw6
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Otrzymane nagrody:  

• Dyplom uznania za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej od 

Ambasady Niemiec w Polsce wręczony przez Janę Orlowski - stałą zastępczynię Konsula 

Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu 

• Honorowa Złota Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska od Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

Warsztaty i szkolenia: 

• Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

17.10.2019 Wałbrzych Organizator Regionalny Punkt Kontaktowy 

• Warsztaty EURES TRI REGIO pt.: Jak zarządzać międzynarodowym zespołem w firmie? 

Organizator: Dolnośląscy Pracodawcy. 7-8 listopada , Niemcza 

• Szkolenie „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015” 

9-10.12.2019 Wrocław Organizator: ISOCERT sp. z o.o. sp. k. 

• Warsztaty Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 3. i 4. oś priorytetowa Programu 

Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 dn. 25.09.2019 Zgorzelec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SejmikWD/?eid=ARDf0kGG57Ab9OPhcQnusBxTXQfkNGFRh4cj0NRFk4AehJzRcNMObeBkj8aQIHGIdTAWAg0r6SNnwV85&fref=tag
https://www.facebook.com/SejmikWD/?eid=ARDf0kGG57Ab9OPhcQnusBxTXQfkNGFRh4cj0NRFk4AehJzRcNMObeBkj8aQIHGIdTAWAg0r6SNnwV85&fref=tag
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IV. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Wprowadzony System Zarządzania Jakością w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. 

Zakres certyfikacji  obejmuje: 

• świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, finansowych (dotacje, pożyczki); 

• planowanie i realizacja projektów; 

• obrót  nieruchomościami (najmem powierzchni handlowych i biurowych). 

System zarządzania jakością zorientowany jest na: 

• dbanie o klienta; 

• prawidłowe i efektywne funkcjonowanie Spółki; 

• dbanie o kulturę organizacyjną Spółki; 

• uzyskanie oczekiwanych wyników finansowych i jakościowych Spółki. 

W wyniku przeglądu Systemu Zarządzania Jakością zaplanowano na 2019 r. działania doskonalące 

w obszarach: 

• dostosowywania struktur i organizacji prac poszczególnych komórek do realizacji nowych 

zadań wynikających z aktualnej sytuacji na lokalnym rynku; 

• skutecznego zarządzanie procesami w ramach Systemu Zarządzania Jakością; 

• systematycznego rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie obsługi klienta; 

• minimalizowania ryzyka w procesie dostarczania usług; 

• systematyczne remonty przeprowadzane w celu poprawy jakości pracy i obsługi klienta w 

ramach realizowanych działań;  

• utrzymywania dobrych relacji z organami administracji publicznej oraz organizacjami 

i instytucjami samorządowymi, oraz stała współpraca z agencjami rozwoju regionalnego 

na Dolnym Śląsku. 

Koszt wdrożenia i utrzymywania certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością za 2019 r: 

• wydatki administracyjne i biurowe – koszt ok. 500,00 pln;  

• koszty osobowe 11.670,80 pln; 

• koszt auditu nadzoru: 3.567,00 pln; 

• koszt szkolenia dla audytora wewnętrznego SZJ: 1.107,00 pln. 

Od ostatniego auditu nastąpiły w organizacji następujące zmiany:  

• zaktualizowano Księgę Systemu Zarządzania Jakością wydanie 9/2018 r.  
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W dniu 03 czerwca 2019 w KARR SA został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą tj. 

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. audit nadzorujący Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.  

Celem auditu była ocena  funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania organizacji na 

zgodność z kryteriami auditu oraz ocena zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że 

organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania umów, przepisów prawnych i innych. 

Badania audytowe dostarczyły dowodów na to, że wdrożony w KARR S.A. system zarzadzania 

spełnia wymagania normy w określonym zakresie. Podczas auditu nie stwierdzono żadnych 

niezgodności. Wdrożony system zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, że jest 

skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do 

zakresu certyfikacji. Oceniono, że personel organizacji wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, 

skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania 

organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala KARR S.A na osiąganie swoich celów 

biznesowych.  

Instytucja certyfikująca uznała, że wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością spełnia 

wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i podjęła decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu 

Systemu Zarzadzania Jakością. Data ważności obecnego certyfikatu 15.05.2018 r. - 26.06.2020 r.  
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V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Galeria Karkonoska 

W 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych podejmowano działania związane z pozyskaniem 

nowych klientów do Galerii Karkonoskiej. Oferowanie atrakcyjnych stawek czynszu potencjalnym 

najemcom z terenu Jeleniej Góry oraz firm sieciowych nie przyniosły rezultatu.  

Pomimo zagrożeń związanych ze spadkiem obrotów jakie odnotowali dotychczasowi najemcy w 

Galerii Karkonoskiej, rok 2019 można zaliczyć do stabilnych, pomimo wypowiedzenia w połowie 

roku stanowiska handlowego przez jednego z najemców na poziome ,,-1” – 35 m2, co nie 

wpłynęło znacząco na dochody KARR S.A. 

W dalszym ciągu najemcy przekazują informacje o spadku obrotów, co jest skutkiem ciągle 

zmniejszającej się liczby odwiedzających klientów, dlatego też na przestrzeni 2019 r. zwracali się 

do Zarządu KARR o czasowe lub stałe obniżenie czynszów  o 20 do 30 % w stosunku do stawki 

podstawowej.  

Na podstawie zainstalowanego licznika odwiedzin klientów można stwierdzić, że ciągle obniża się 

przepływ klientów, który oscyluje w granicach 300 osób dziennie, co w porównaniu do 

szczytowego okresu odwiedzin z 2005 roku, jest ponad 10 krotnym spadkiem .  

Działania Zarządu KARR S.A. mające na celu zatrzymanie obecnych najemców poprzez negocjacje 

nowych stawek czynszu przynoszą pozytywne efekty, ponieważ  w 2019 roku powierzchnia 

zajmowana przez najemców zmniejszyła się o 2,5 % . 

Strategiczny Najemca jakim jest Drogeria NATURA występował w połowie roku o znaczne 

obniżenie czynszu, lecz ze względu na zapisy obowiązującej wieloletniej umowy Zarząd KARR nie 

podjął decyzji o obniżce. 

Jedną z głównych przyczyn zmniejszającej się ilości klientów na ulicy 1 Maja oraz zwiększającej 

się liczby pustych sklepów ( obecnie na ul. 1 Maja jest wolnych ok. 30% powierzchni handlowych) 

jest działalność dwóch Galerii handlowych w Jeleniej Górze, których atrakcje, bezpłatne parkingi, 

stylistyka i proponowane przez ich najemców promocje, skutecznie wyprowadziły mieszkańców 

Jeleniej Góry i okolic                   z centrum miasta. 

Poniżej zamieszczono tabelę, która odzwierciedla % wynajmowanej powierzchni handlowej  w 

stosunku do oferowanej przez Galerię Karkonoską.  
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Powierzchnie  

Galerii Karkonoskiej  

zajmowane przez najemców wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

LP Powierzchnie 
Pow. hal 

,,0" 
Pow. hali ,,-1" Pow. hali ,,-2" 

Pow. hali 

,,-3" 
Razem 

1 
Powierzchnia do 

wynajęcia  w m2 
606,60 405,38 349,07 161,37 1522,42 

2 
Powierzchnia 

wynajmowana w m2 
421,00 89,00 249,00 161,37 920,37 

3 
Wolna powierzchnia w 

m2 
185,60 316,38 100,07 0 602,05 

4 
% zajętej powierzchni 

handlowej 
69,40 % 22,00 % 71,33 % 100 % 60,45 % 

 

Cena wynajmowanej powierzchni handlowej w KARR S.A. kształtuje się w granicach od 30,- do 

63,- zł. za 1 m2 w zależności od  wielkości zajmowanego stoiska i poziomu na którym się znajduje. 

Należy podkreślić, że w stawce czynszu wliczone są koszty wszystkich mediów. 

Średni miesięczny przychód netto z tytułu wynajmowanych powierzchni handlowych  w Galerii 

Karkonoskiej w 2019 r. był  poziomie  - 39 834,11 zł.  i w porównaniu do roku poprzedniego był 

niższy o 10 %. 

 

Biura 

Podobne działania jak w Galerii były i są realizowane na rzecz zwiększenia wynajmowanej 

powierzchni pomieszczeń biurowych. Ceny jakie były proponowane potencjalnym najemcom 

wahają się pomiędzy 20,- a 40,- zł./m2 w zależności od ilości zajmowanych pomieszczeń, 

standardu oraz piętra i są odpowiednikiem średnich cen na rynku jeleniogórskim. 

Pod koniec 2019 roku Zarząd KARR zaproponował z pozytywnym skutkiem Dolnośląskiemu 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy wynajem pomieszczeń biurowych  w KARR S.A. 

Wszystkie działania jakie zostały wykonane w 2019 r. zmierzające do poprawy dochodów z 

wynajmu powierzchni biurowych przyniosły pozytywne rezultaty, ponieważ pomimo wielu 

trudności na przestrzeni całego roku, na jego koniec było wolne tylko jedno pomieszczenie 

biurowe na trzeciej kondygnacji o łącznej powierzchni 25,23 m2.  
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Powierzchnie  

części biurowej KARR S.A  

zajmowane przez najemców wg stanu na 31.12.2019 r. 

  

 

Lp Powierzchnie Piętro I Piętro II Piętro III Razem 

1 Powierzchnia do wynajmu w m2 KARR 387,99 360,66 748,65 

2 
Powierzchnia wynajmowana w 

m2 
KARR 313,12 335,43 648,55 

3 Wolna powierzchnia w m2 KARR 74,87 25,23 100,10 

4 % zajętej powierzchni KARR 80,70 % 93,00 % 86,63,62 % 

 

 

Średni miesięczny przychód netto z tytułu wynajmowanych powierzchni biurowych w 2019 r. 

osiągnął poziom  - 20 468,08 zł.  

Ze względu na niską inflację ( 1,6 %) za 2018 r. w 2019 r. czynszów nie waloryzowano. 

Pozostałe przychody netto z  tytułu najmu sali konferencyjnej i innych za cały 2019 rok osiągnęły 

poziom w kwocie netto – 6 350,00 zł.  

 

Łączne przychody związane z działalnością administracyjną w 2019 r. na którą składały się: najem 

powierzchni handlowych w Galerii i pomieszczeń biurowych, wynajem sali konferencyjnej, 

dostęp do sieci internetowej, osiągnęły poziom 729 997,28 zł. i były niższe o ponad 9 % w 

porównaniu do roku poprzedniego.  
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Powierzchnie  

zajmowane przez najemców wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Lp Powierzchnie 
Galeria 

Karkonoska 
Biura Razem 

1 Powierzchnia do wynajmu w m2 1522,42 748,65 2271,07 

2 Powierzchnia wynajmowana w 

m2 
920,37 648,55 1568,92 

3 Wolna powierzchnia w m2 602,05  100,10 702,15 

4 % zajętej powierzchni 60,45 % 86,63 % 69,08 % 

 

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli komercjalizacja budynku 

KARR S.A. na koniec 2019 r. została zrealizowana  na poziomie 69,08 % 

 

Remonty i przeglądy w budynku 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonane zostały niezbędne niżej wymienione 

przeglądy budowlane związane z bezpieczeństwem klientów oraz pracowników za łączną kwotę  

18 tys. zł. netto i są to;  

a) przegląd budowlany roczny, 

b) przegląd kominiarski,  

c) przegląd techniczny windy przez UDT wraz z przeglądami miesięcznymi, 

d) przegląd sprzętu przeciwpożarowego i hydrantów, 

e) przegląd węzła cieplnego wraz z konserwacją, 

f) przegląd drzwi automatycznych, 

g) przeglądy systemu alarmowego p.poż., zadymienia, napadowego i monitoringu, 

h) przeglądy klimatyzacji. 

 

W dalszym ciągu w celu podwyższenia standardu oraz podniesienia atrakcyjności pomieszczeń 

biurowych przeznaczonych pod najem, wykonywane siłami własnymi przez pracownika 

gospodarczego niezbędne  remonty pomieszczeń biurowych. Głównym zadaniem było 

przygotowanie pomieszczeń biurowych dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

oznaczonych numerami: 204, 204a, 207, 208, 209 o łącznej powierzchni ponad 110 m2. Łączny 

koszt materiałów wykorzystanych do remontu zamknął się kwotą netto – 7 676,93 zł.  Dodatkowo 
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w celu poprawienia estetyki został wyremontowany korytarz boczny prowadzący do 

wymienionych pomieszczeń.  

Ze środków programu 8.6 w celu przygotowania składnicy akt zakładowych zostały 

wyremontowane dwa pomieszczenia piwniczne oraz pokój 314 wraz                      z instalacją 

klimatyzacji. 

Wszystkie koszty związane z remontami, naprawami oraz wymianami zużytych eksploatacyjnie 

urządzeń zamknęły się kwotą niemal 68 tys. zł. netto.  

 

Pozostałe informacje 

W marcu 2019 roku w celu zmniejszenia skutków przewidywanych podwyżek cen energii 

elektrycznej  na 2020 rok została podpisana umowa z firmą TAURON na dostarczenie energii 

elektrycznej w okresie 2020-22. Skutkiem tego jest podwyższona cena za energię elektryczną o 

ok. 40 %. Biorąc pod uwagę, że przesył energii może pozostać na poziomie z lat ubiegłych, to 

realna podwyżka powinna być o ok. 25 % wyższa w stosunku do faktur z 2019 roku. 

Należy podkreślić, że ilość osób pracujących w części biurowej obiektu zwiększyła się  w stosunku 

do lat poprzednich o ok. 20 % (pracownicy KARR),                     a energia elektryczna jest 

wkalkulowana w stawkę czynszu,  co nie zmusza  najemców do  konieczności oszczędzanie energii 

elektrycznej.  

Pozostałe koszty stałe po wprowadzonych różnych form oszczędzania  w latach ubiegłych  nie 

uległy większym zmianom i pozostają na podobnym poziomie. 
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W 2019 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. osiągnęła zysk netto w 

wysokości 2 088 566,11 zł (załącznik nr 6).  

Planowane na 2019 rok przychody ogółem w wysokości 5.578.493,00 zł. wykonano w 235,72%, 

tj. w kwocie 13.149.606,58 zł. (załącznik nr 1). Na kwotę tę w szczególności składają się: 

• przychody z działalności operacyjnej - pożyczkowej:  769.088,25 zł. (369,75% planu) 

• przychody z dzierżawy pomieszczeń handlowych i biurowych: 668.351,07 zł.              

(60,76% planu), 

• dotacje: 6.199.503,09 zł. (146,98% planu), 

• przychody finansowe – 431.259,86 zł. (1009,79% planu), 

• przychody dotyczące aktualizacji wartości aktywów niefinansowych – 4.686.231,60 (nie 

były uwzględnione w planie). 

 

W przychodach z działalności operacyjnej  najważniejsze pozycje stanowią: 

• dzierżawa pomieszczeń: 668.351,07 zł., 

• prowizja i odsetki od udzielonych przedsiębiorcom pożyczek: 769.088,25 zł., 

• usługi doradcze: 342.989,25 zł. 

Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie dotacje z następujących projektów: 

➢ kwota: 72.925,61 zł. refundacji tytułem poniesionych kosztów realizacji Umowy Pożyczki 

Globalnej nr 2.2/2011/DFP/7/073 z dnia 27.06.2012r. (projekt realizowany od 2012r.), 

➢ kwota: 357.172,43 zł. refundacji tytułem poniesionych kosztów realizacji Umowy Pożyczki 

Globalnej nr 2.3/2012/DFP/9/121 z dnia 15.05.2013r. (projekt realizowany od 2013r.), 

➢ kwota: 28.060,60 zł. refundacji tytułem poniesionych kosztów realizacji Umowy Pożyczki 

Globalnej nr 2.6/2014/DFP/5/170 z dnia 11.06.2014r. (projekt realizowany od 2014r.), 

➢ kwota: 85.849,87 zł. refundacji tytułem realizacji projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” na 

podstawie umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, DAWG Sp. z 

o.o., DARR SA, Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA z dnia 24.09.2012r., 

➢ kwota: 174.447,23 zł. refundacji tytułem realizacji projektu „Wspieranie transgranicznej i 

wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu” 

(InnoCooppolSax). Realizację umowy rozpoczęto w 2016r., 

➢ kwota: 154.367,52 zł. refundacji tytułem realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego 

pogranicza czesko – polskiego”. Realizację umowy rozpoczęto w 2016r., 
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➢ kwota: 215.720,83 zł. refundacji tytułem realizacji projektu „Orientacja zawodowa bez 

granic”. Realizację umowy rozpoczęto w 2016r., 

➢ kwota: 1.837.758,78 zł. refundacji tytułem realizacji projektu „Aktywacja dolnośląskiego 

rynku pracy 8.5 II Edycja”. Realizację umowy rozpoczęto w 2018r., 

➢ kwota: 2.381,755,56 zł. refundacji tytułem realizacji projektu Zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw 8.6. Realizację umowy rozpoczęto w 2016r., 

➢ kwota: 685.000,00 zł. refundacji tytułem realizacji projektu Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw 8.6 II Edycja. Realizację umowy rozpoczęto w 2019r., 

➢ kwota: 185.042,26 zł. refundacji tytułem realizacji projektu Utworzenie zespołów 

kompetencji seniorów, Realizację umowy rozpoczęto w 2016r., 

➢ kwota: 21.402,40 zł. umorzenie środków trwałych z dotacji, 

oraz 

➢ przychody dotyczące aktualizacji wartości aktywów niefinansowych: 4.686.231,60 zł. 

➢ inne przychody operacyjne: 21.477,46 zł. 

     

Przychody finansowe ukształtowały się w 2019 roku na poziomie: 431.259,86 zł., co wobec 

założonych w planie 42.708,00  zł. stanowi 1009,79 %. 

Do tej grupy przychodów należy zaliczyć: 

• odsetki od lokat bankowych: 75.334,13 zł.  

• aktualizację inwestycji finansowych (udzielonych pożyczek): 353.370,03 zł. oraz inne: 

2.555,70 zł. 

Strukturę przychodów za 2019r. przedstawia tabela 2 (załącznik nr 2). 

KOSZTY 

Koszty KARR S.A. w układzie rodzajowym za 2019 rok wynoszą 10.566.255,97 zł (załącznik nr 3), 

co przy założonej  kwocie 9.205.619,00 zł. daje 114,78% wykonania planu. 

W każdej pozycji rodzajowego układu kosztów ujęte zostały wydatki związane z realizacją 

projektów. Koszty te są refundowane ze środków publicznych w następujący sposób: 

• Inicjatywa JEREMIE (4 umowy pożyczki globalnej) – 100% kosztów kwalifikowanych, 

• Koszty zarządzania Funduszem Pożyczkowym EFS – 100% kosztów kwalifikowanych, 

• Programy regionalne województwa dolnośląskiego: 8.5 II, 8.6, 8.6 II – w części 

finansowane przez uczestników projektów (5,34%, 15%, 15%), pozostała część  kosztów 

kwalifikowanych - ze środków publicznych, 
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• Pozostałe projekty realizowane w 2019r.  – 85%. 

 

Strukturę poszczególnych pozycji kosztów w układzie rodzajowym przedstawia tabela 4 (załącznik 

nr 4), natomiast strukturę kosztów według działalności KARR S.A.                            przedstawia 

tabela 5 (załącznik nr 5). 

 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności Karkonoskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019 r. przedstawiają się następująco: 

 

wskaźnik rentowności netto           -       143,45%       (w 2018r. – -194,52%) 

(wynik finansowy netto*100 / przychody ze sprzedaży) 

 

wskaźnik bieżącej płynności finansowej -          1,58   (w 2018r. – 0,65) 

(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 

 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego -         3,07    (w 2018r. -  3,39)                          

(kapitał obcy / kapitał własny) 

 

wskaźnik ogólnego zadłużenia  - 0,75   (w 2018r. – 0,74) 

(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 

 

wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży - 5,56   (w 2018r. – 9,60) 

 

 

Na podstawie przedstawionych wyżej wskaźników sytuację ekonomiczno – finansową Spółki 

można ocenić następująco: 

 

Wskaźnik rentowności netto: 143,45% 

Dodatni wskaźnik rentowności wynika z uzyskanego przez Spółkę dodatniego wyniku 

finansowego. Na wysokość tego wskaźnika ma wpływ charakter (misyjność) działalności Spółki. 

Przychody ze sprzedaży nie obejmują dofinansowania kosztów zarządzania, należnych 

pośrednikom finansowym na mocy rozwiązań unijnych. Są one ujęte w pozostałych przychodach 

operacyjnych. Spółka poniosła również szereg kosztów ujętych w działalności operacyjnej 



48 

 

dotyczących działań w zakresie promocji regionu i przedsiębiorstw oraz dotyczących realizacji 

programów, które w przyszłości będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Przychody z tego tytułu są wykazywane w pozostałych przychodach 

operacyjnych. Pomimo takich rozwiązań wysoka wartość tego wskaźnika oraz wzrost jego 

poziomu w czasie oceniane jest pozytywnie, gdyż wskazuje na przewagę konkurencyjną 

przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej: 1,58 

Wskaźnik ten oznacza, że majątek obrotowy Spółki przewyższa wysokość zobowiązań 

krótkoterminowych. W 2019r. istotnemu obniżeniu uległy fundusze specjalne. Środki pieniężne, 

stanowiące element majątku obrotowego obejmują również otrzymane dotacje i zaliczki na 

dotacje. Spółka nie ma kłopotów z regulowaniem zobowiązań w terminie. W praktyce przyjmuje 

się, że optymalna wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale 1,5 – 2,0. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: 3,07 

Zobowiązania Spółki wraz z rezerwami i funduszami specjalnymi stanowią 307% kapitału 

własnego. W 2019r. nastąpił spadek tego wskaźnika, co świadczy o poprawie zdolności 

kredytowej jednostki. Wysokość wskaźnika wiąże się z działalnością pożyczkową Spółki, 

polegającą na pośrednictwie w udzielaniu pożyczek z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

oraz udzielaniu pożyczek z funduszy specjalnych. Fundusze specjalne na koniec 2019r. stanowią 

kwotę 3.773.684,78 zł., na którą składają się: 

- Kapitał pożyczkowy JEREMIE (4 umowy pożyczki globalnej): 1.819.568,16 zł 

- Kapitał pożyczkowy EFS: 1.896.292,25 zł. 

- Kapitał pożyczkowy otrzymany z Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorstw 

poszkodowanych w wyniku powodzi: 30.450,52 zł. 

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.373,85 zł. 

Wysokość zobowiązań finansowych (długo i krótkoterminowych) wobec Dolnośląskiego 

Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek wynosi: 34.753.039,84 zł. 

Realizacja umów związanych z gospodarowaniem wyżej wymienionymi pożyczkami i  funduszami 

nie stwarza zagrożenia dla utraty kapitałów własnych. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,75 

Wskaźnik ten określa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku obrotowego Spółki i 

wyniósł on 75%. Główną pozycją wpływającą na wysokość tego wskaźnika ma  kwota 
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wymienionych funduszy specjalnych oraz wysokość udzielonych pożyczek z funduszy specjalnych, 

które stając się inwestycjami długoterminowymi, nie wchodzą już w skład aktywów obrotowych. 

Fundusze specjalne na 31.12.2019r.: 3.773.684,78 zł., zobowiązania finansowe: 

34.753.039,84 zł. 

Udzielone pożyczki na 31.12.2019r. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wynoszą: 

38.232.209,49 zł., w tym: 

- długoterminowe: 26.747.795,54 zł. 

- krótkoterminowe: 11.484.413,95 zł. 

Środki pieniężne na 31.12.2019r. wynoszą: 8.104.728,13 zł. 

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży - 5,56 

Wskaźnik ten określa wygenerowanie gotówki z działalności operacyjnej w stosunku do 

przychodów ze sprzedaży. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza wyższe bezpieczeństwo 

utrzymania płynności finansowej przez Spółkę. 

 

Zaprezentowane wyżej informacje uprawniają do stwierdzenia, iż nie istnieją okoliczności, 

które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności Karkonoskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.  

 

Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń 
 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 
2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Następnie w piątek 20 marca 2020 
r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm). Stan ten 
obowiązuje od ponad dwóch miesięcy i nie można przewidzieć daty jego zakończenia.  
Najważniejsze ograniczenia wynikające z Rozporządzenia oraz z samego faktu wprowadzenia w 
Polsce stanu epidemii. 

• Ograniczenia dla galerii handlowych: zgodnie z Rozporządzeniem, w obiektach 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (de facto chodzi o wszelkiego 
rodzaju galerie handlowe) zasadniczo ograniczono handel detaliczny oraz prowadzenie 
działalności usługowej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak m.in.: 

o sprzedaży detalicznej: wyrobów medycznych, produktów leczniczych (w tym w 
aptekach lub punktach aptecznych), środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, żywności, kosmetyków (innych niż przeznaczone do 
perfumowania lub upiększania); 
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o prowadzenia działalności usługowej, która w przeważającym stopniu polega na 
świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, 
pralniczych lub gastronomicznych (polegających jedynie na przygotowywaniu i 
dostarczaniu żywności). 

• Ograniczenia w przemieszczaniu się osób; 
• Ograniczenia i zmiany w świadczeniu usług i funkcjonowaniu instytucji, w tym wciąż 

całkowicie zakazana jest działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem 
imprez, takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania; 

• Możliwość ograniczenia przez urzędy publiczne realizacji swoich zadań do 
minimum niezbędnego dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz ograniczyć 
bezpośrednią obsługę interesantów; 

• Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności  
 
Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 wpłynęła na 
niemal każdą dziedzinę gospodarki. Trzy czwarte firm dostrzega negatywne bądź pozytywne 
skutki pandemii. Z najnowszego ogólnopolskiego, przekrojowego badania Krajowego Rejestru 
Długów „KoronaBilans MŚP”, wynika, że połowa (49,3%) przedsiębiorców z sektora mikro, 
małych i średnich firm ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, zaś jedna czwarta 
badanych (24,6%) ocenią ją pozytywnie. Im większa firma – tym mniejsze problemy ekonomiczne. 
Analizując dane przez pryzmat wielkości przedsiębiorstwa, wyraźnie widać, że najwięcej, bo 
prawie 55 proc. mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako złą. W małych firmach taką 
opinię wyraziło 46 proc. badanych, zaś w średnich firmach tylko 37,8 proc. To nic dziwnego, im 
większa firma, tym większe zaplecze finansowe, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko zachwiania 
ekonomicznego. Im mniejsza firma, tym gorzej radzi sobie w kryzysie. 
Ponad połowa przedsiębiorstw (54,6%) przewiduje, że na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy 
ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu. Zaledwie 13,7% spodziewa się poprawy. Jeszcze 
więcej, bo 79% ankietowanych firm uważa, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody 
mogą zmaleć. Z tego 45,4% sądzi, że spadek ten będzie sięgał nawet połowy dotychczasowych 
przychodów firmy. Ci, którzy sądzą, że ich przychody wzrosną, w większości nie zakładają wzrostu 
wyższego niż 25% dotychczasowych zarobków – uważa tak 42,9% badanych. 
89% ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP przyznaje, że koronawirus widocznie wpływa 
na produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług w ich firmach. Najwięcej, bo prawie 60% twierdzi, 
że przez epidemię musiało ograniczyć działalność. Bardziej radykalne kroki powzięło 37% 
badanych, z których połowa zdecydowała się na częściowe zawieszenie, a druga połowa – na 
całkowite zawieszenie działalności. 
Decyzję o wstrzymaniu działalności przedsiębiorcy podejmują z różnych względów, ale powodem 
większości nie jest brak surowców. Ponad połowa (58%) przedsiębiorców z sektora MŚP w chwili 
przeprowadzania badania nie miała problemów z uzyskaniem materiałów, komponentów czy 
podzespołów niezbędnych do produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług. Drugie tyle jednak 
(50,7%) obawia się takich problemów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

 
Główne wnioski z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”: 

• 49,3% badanych przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, 
a 54,6% spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

• Przedsiębiorcy prognozują, że z powodu epidemii ich przychody w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy raczej zmaleją (79%) niż wzrosną (2%). 

• 60% firm przyznaje, że przez epidemię już musiało ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź 
świadczenie usług. 
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• 58% firm nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów niezbędnych do 
produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług. 

• 77,6% firm nie planuje w najbliższych trzech miesiącach żadnych inwestycji. Ci, którzy 
planują, zainwestują środki w zakup nowego sprzętu (54,5%). 

• 46% firm deklaruje, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność on-line. Z 
tego połowa już się na nią przestawiła lub zrobi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

• 60,5% przedsiębiorstw nie rozważa redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech 
miesięcy, a 8,2% przedsiębiorstw planuje przyjęcie nowych pracowników. 

• 86,2% mikrofirm zamierza skorzystać z pomocy rządowej. Jednocześnie ponad 3/4 firm 
ocenia, że oferowane wsparcie jest niewystarczające. 

Z uwagi na fakt, iż następuje tzw. „odmrażanie” gospodarki, polegające m.in. na wznowieniu 
sprzedaży w obiektach handlowych, ponownym umożliwieniu przemieszczania się osób 
wewnątrz kraju czy też uruchomieniu punktów usługowych. 
Obecna sytuacja wpłynęła M.IN. w następujący sposób na prowadzenie działalności gospodarczej 
przez KARR S.A.: 

1. W okresie zamknięcia galerii handlowych, od 16 marca do 4 maja 2020, najemcy galerii 
handlowej uzyskali 80% zniżkę czynszu najmu. Po ponownym uruchomieniu galerii 
karkonoskiej w dniu 4 maja, najemcy w związku z znikomym obrotem wystąpili o dalsze 
zwolnienie z czynszu najmu na poziomie 80%. Na dzień dzisiejszy istnieje realna groźba 
radykalnego spadku przychodów z tytułu prowadzenia galerii karkonoskiej jak i wynajmu 
powierzchni biurowej. 

2. Główny najemca drogeria „Natura”  wystąpił o całkowite zaprzestanie naliczania opłat za 
najem, informując iż rozważa wystąpienie na drogę sądową w celu ochrony swoich praw. 

3. Najemcy powierzchni biurowej również zwrócili się o obniżkę stawek najmu, DODZ 
otrzymał 50% bonifikatę za miesiąc maj 2020. 

4. W związku z ogłoszeniem przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o wakacji 
pożyczkowych, podmioty gospodarcze, które uzyskały w KARR S.A. pożyczki z różnych 
tytułów, występują o wspomniane zawieszenie spłaty rat kapitałowych na okres 3 
miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 3). W przypadku wykazania spadku 
przychodów, KARR S.A. jest zobligowany do udzielenia wspomnianych wakacji 
pożyczkowych. Na dzień dzisiejszy wpłynęło już kilkadziesiąt wniosków z których 
zdecydowana większość uzyskała pozytywną decyzję. Kolejne wnioski stale wpływają 
pogarszając perspektywę finansową spółki. 

5. Konsekwencją w dłuższej perspektywie czasu, może być pogorszenie sytuacji finansowej 
pożyczkobiorców, skutkujące zaprzestaniem regulowania należności na rzez KARR S.A. 
Skala tego ryzyka jest na bieżąco monitorowana przez Spółkę. 

6. Spółka ponosi dodatkowe koszty związane z koniecznością zapewnienia od marca 2020 
środków ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawiczek oraz środków do 
dezynfekcji. 

7. W związku z zamknięciem granic, realizowane projekty transgraniczne napotkały 
trudności skutkujące koniecznością wystąpienia o wydłużenie okresów realizacji 
przedmiotowych projektów, istnieje też duże zagrożenie odnośnie terminowej realizacji 
projektów w których występują komponenty konferencyjne i spotkań B2B. 

Reasumując powyższe należy zauważyć, iż sytuacja spowodowana ogłoszeniem stanu epidemii w 
negatywny sposób wpłynęła na funkcjonowanie Spółki, a w związku z brakiem przesłanek 
dotyczących dalszego okresu trwania obecnego stanu nie jest możliwe dokładne przewidzenie 
całościowych konsekwencji. Należy jednak stwierdzić, iż na obecną chwilę nie jest zagrożone 
prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę.  
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Załącznik nr 1 

Tabela 1. Przychody KARR S.A za 2019 rok 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Tabela 2. Struktura przychodów KARR S.A. za 2019 rok według działalności  

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Tabela 3. Koszty działalności KARR S.A. za 2019 rok 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY NETTO Plan na 2019r. Wykonanie Wskaźnik wykonania

Dzierżawa pomieszczeń handlowych i biurowych - Galeria 1 100 000,00 668 351,07 60,76

Odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek 208 000,00 769 088,25 369,75

Inne przychody działalnosci podstawowej 0,00 373 695,25 0,00

Dotacje 4 217 785,00 6 199 503,09 146,98

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 4 686 231,60

Inne przychody operacyjne 10 000,00 21 477,46 214,77

Przychody finansowe 42 708,00 431 259,86 1 009,79

Razem 5 578 493,00 13 149 606,58 235,72

Rodzaj przychodów kwota udział procentowy

Przychody ze sprzedaży-Galeria Karkonoska 668 351,07 5,083%

Przychody z działalności pożyczkowej 769 088,25 5,849%

Inne przychody działalności podstawowej 373 695,25 2,842%

Pozostałe przychody operacyjne DOTACJE 6 199 503,09 47,146%

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 686 231,60 35,638%

Inne przychody operacyjne 21 477,46 0,163%

Przychody finansowe 431 259,86 3,280%

Razem 13 149 606,58

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU Plan na 2019r. Wykonanie Wskaźnik wykonania

amortyzacja 63 356,00 91 784,17                         144,87    

zużycie materiałów  i energii 277 395,00 385 412,55                         138,94    

usługi obce 1 128 849,00 1 891 860,44                         167,59    

podatki i opłaty 290 000,00 291 500,01                         100,52    

w ynagrodzenia 3 038 641,00 3 512 427,82                         115,59    

ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 604 910,00 645 199,77                         106,66    

pozostałe koszty rodzajow e 3 802 268,00 3 574 969,98                           94,02    

Pozostałe koszty operacyjne 100,00 161 957,45                  161 957,45    

Koszty f inansow e 100,00 11 143,78                    11 143,78    

Razem 9 205 619,00 10 566 255,97                         114,78    
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Załącznik nr 4 

Tabela 4. Struktura kosztów rodzajowych KARR S.A. za 2019 rok 

 

 

Załącznik nr 5 

 

Tabela 5. Struktura kosztów KARR S.A. za 2019 rok według działalności 

 

 

 

Przedstawione koszty w tabeli 5, dotyczące funduszy pożyczkowych i realizowanych projektów 

są kosztami kwalifikowanymi. Koszty niekwalifikowane są ujęte w kosztach zarządu. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

Tabela 6. Rachunek wyników KARR S.A. za 2019 rok 

Koszty działalności operacyjnej Kwota Udział procentowy

Amortyzacja 91 784,17 0,883%

Zużycie materiałów  i energii 385 412,55 3,708%

Usługi obce 1 891 860,44 18,203%

Podatki i opłaty, w  tym: 291 500,01 2,805%

Podatek akcyzow y 0,000%

Wynagrodzenia 3 512 427,82 33,796%

Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 645 199,77 6,208%

Pozostałe koszty rodzajow e 3 574 969,98 34,397%

Wartość sprzedanych tow arów  i materiałów 0,00 0,000%

Rodzaj kosztów kwota udział procentowy

Koszty Galerii Karkonoskiej 91 706,45 0,882%

Koszty działalności pożyczkow ej 695 475,69 6,692%

Koszty realizacji programu EFS 53 801,78 0,518%

Koszty Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm 0,00 0,000%

INTERREG Polska - Saksonia 1 060 055,17 10,200%

INTERREG Czeska Republika - Rzeczpospolita Polska 267 256,88 2,571%

RPO Wojew . Dolnośląskiego 5 198 663,78 50,020%

Koszty ogólnego zarządu 3 026 195,59 29,117%



54 

 

 

Wyszczególnienie Plan na 2019r. Wykonanie
Wskaźnik 

wykonania

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 308 000,00 1 455 903,43 111,31

od jednostek powiązanych 0,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 308 000,00 1 455 903,43 111,31

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna) 
0,00 0,00 0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

Koszty działalności operacyjnej 9 205 419,00 10 393 154,74 112,90

Amortyzacja 63 356,00 91 784,17 144,87

Zużycie materiałów i energii 277 395,00 385 412,55 138,94

Usługi obce 1 128 849,00 1 891 860,44 167,59

Podatki i opłaty, w tym: 290 000,00 291 500,01 100,52

podatek akcyzowy

Wynagrodzenia 3 038 641,00 3 512 427,82 115,59

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 604 910,00 645 199,77 106,66

Pozostałe koszty rodzajowe 3 802 268,00 3 574 969,98 94,02

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7 897 419,00 -8 937 251,31 113,17

Pozostałe przychody operacyjne 4 227 785,00 11 262 443,29 266,39

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

Dotacje 4 217 785,00 6 199 503,09 146,98

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 686 231,60

Inne przychody operacyjne 10 000,00 376 708,60 3 767,09

Pozostałe koszty operacyjne 100,00 161 957,45 161 957,45

Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

Inne koszty operacyjne 100,00 161 957,45 161 957,45

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3 669 734,00 2 163 234,53 -58,95

Przychody finansowe 42 708,00 431 259,86 1 009,79

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Odsetki, w tym: 41 708,00 75 334,13 180,62

od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 353 370,03 0,00

Inne 1 000,00 2 555,70 0,00

Koszty finansowe 100,00 11 143,78

Odsetki, w tym: 0,00 29,31 0,00

dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

Inne 100,00 11 114,47

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) -3 627 126,00 2 583 350,61 -71,22

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty)
0,00 494 784,50

Zysk (strata) netto (I–J–K) -3 627 126,00 2 088 566,11 -57,58



 

 

 

 


		2020-05-25T13:07:54+0200




