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Fundusze Europejskie
dla przedsiębiorców 2021-2027

FEDŚ - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
FENG - Fudnusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
FENIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020



Fundusze finansowe
firm w Polsce

CYFRYZACJA NOWE FIRMY INNOWACJE

PROMOCJA
ZAGRANICZNA EKOLGIA SZKOLENIA

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020



FEDS dla firm na Dolnym Śląsku

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska - 11 miliardów złotych 

Dotacje Granty Pożyczki

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020



FEDS dla firm
na Dolnym Śląsku
dla przedsiębiorców

Badania i rozwój

Bony na innowacje

Innowacyjność
produktowa
i procesowa
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FEDS dla firm
na Dolnym Śląsku
dla przedsiębiorców

Efektywnosć
energetyczna
w przedsiębiorstwach

Produkcja energii ze
źródeł odnawialnych
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RPO WD 2014-2020
PRZYKŁADY PROJEKTÓW

MAPADOTACJI.GOV.PL
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GDZIE SZUKAĆ
INFORMACJI?

RPO.DOLNYSLASK.PL
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PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
pife@dolnyslask.pl Wrocław

Legnica
Jelenia Góra

71 776 95 01
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Aktualne realizowane
projekty pożyczkowe

Pożyczka rozwojowa - edycja III

Pożyczka na Rozwój (PI, PO)

Pakiet pożyczek (2RPO, 2 RPH, 2DPRI)



Pożyczka Rozwojowa - edycja III

Dla kogo? Przedsiębiorcy o statusie MŚP prowadzący działalność gospodarczą
na terenie Dolnego Śląska, niezależnie od stażu działalności.

* Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% (kwota pożyczki do 500.000zł) lub 25%
(kwota pożyczki powyżej 500.000zł) kwoty pożyczki i musi być bezpośrednio związane z planowaną inwestycją.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

Wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług.

Rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa.

Inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali
działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Przeznaczenie



Pożyczka Rozwojowa - edycja III

Brak innych kosztów pożyczki

Kwota pożyczki - do 100 000,00 zł (dla mikro i małych przedsiębiorstw)
- od 100 000,01 do 1 000 000,00 zł dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP

- 7,62% dla mikroprzedsiębiorstw (pomoc de minimis) – stałe
- od 8,22% dla małych i średnich przedsiębiorstw

- maksymalnie 84 miesiące (możliwa karencja w spłacie do 6 miesięcy)

Oprocentowanie

Okres spłaty



Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)

Dla kogo? Przedsiębiorcy o statusie MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego 
w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” lub prowadzących działalność 
gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu 
lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych
gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”.

Wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów
na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Przeznaczenie



Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)

Kwota pożyczki:
- do 300 000,00 zł

- 0,1% – stałe dla MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
- od 8,22% dla pozostałych przedsiębiorstw

Okres spłaty:
do 36 miesięcy (możliwe wydłużenie okresu spłaty dla MŚP 
negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Oprocentowanie:



Dziękuję za uwagę
i zapraszam do kontaktu!

warr.pl
pożyczki@warr.pl
linkedin.com/wroclawska-agencja
-rozwoju-regionalnego



DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.



www.dfg.pl

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

✓ powołany w 2002 roku przez Województwo Dolnośląskie

✓ większościowymi udziałowcami Funduszu są obecnie

Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego

✓ pomaga MMŚP z Dolnego Śląska otrzymać kapitał 

na rozwój działalności gospodarczej



www.dfg.pl

Produkty

✓ poręczenia zapłaty wadium i e-wadium (poręczenia online)

✓ poręczenia należytego wykonania

✓ poręczenia kredytów i pożyczek

✓ poręczenia transakcji leasingowych

✓ poręczenia faktoringu



Poręczenia – dla kogo

www.dfg.pl

mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadającego siedzibę 

lub prowadzącego działalność na obszarze województwa dolnośląskiego

przedsiębiorcy posiadającego zdolność do obsługi zobowiązań

przedsiębiorcy typu startup



DFG Sp. z o.o. – współpracujemy z…

www.dfg.pl



PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – podstawa prawna

www.dfg.pl

Poręczenia zapłaty wadium DFG są honorowane w postępowaniach na podstawie art. 97 ust. 7 

pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

§



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM a rodzaje postępowań

www.dfg.pl

✓ Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

✓ W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych 

poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• przedsiębiorstwa państwowe, 

• spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• spółki wodne, 

• przedsiębiorstwa energetyczne.



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – PAKIET

www.dfg.pl

✓ określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, w ramach którego 

na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne

✓ maksymalna wysokość to 1 mln zł

✓ czas na wykorzystanie pakietu to 12 miesięcy

✓ decyzja o przyznaniu pakietu do 48 godzin

✓ podpisanie umowy na pakiet jest warunkiem koniecznym do udzielania 
jednostkowych poręczeń wadialnych



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM 

www.dfg.pl

Poręczenia zapłaty wadium

✓ udzielane w ramach pakietu wadialnego 

✓ maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni

✓ maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 1 mln zł

✓ wystawienie poręczenia w 24 godziny



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – zalety

możliwość równoczesnego 

uczestniczenia w wielu 

postępowaniach o wysokiej 

wartości finansowej

przedsiębiorca 

nie „zamraża” 

swoich środków

atrakcyjna cena 

(od 0,5% wartości poręczenia, 

nie mniej niż 140 zł)

www.dfg.pl



E-WADIUM

www.dfg.pl

✓ klient samodzielnie składa wniosek elektroniczny www.e-wadium.dfg.pl 

✓ cały proces odbywa się w trybie online

✓ uproszczona procedura i minimum formalności – tylko wniosek i SWZ

✓ gotowe poręczenie w 24 godziny

✓ maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 50 tys. zł

http://www.e-wadium.dfg.pl/


E-WADIUM – zalety

samodzielne (online) 

generowanie poręczenia 

przez przedsiębiorcę

brak zabezpieczeń

www.dfg.pl

atrakcyjna cena 

(od 0,5% wartości poręczenia, 

nie mniej niż 140 zł)



PORĘCZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
a rodzaje postępowań

www.dfg.pl

✓ Poręczenia należytego wykonania umowy udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

✓ W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych 

poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• przedsiębiorstwa państwowe, 

• spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• spółki wodne, 

• przedsiębiorstwa energetyczne.



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – LINIA

www.dfg.pl

✓ określany wartościowo limit w linii poręczeń należytego wykonania umowy, w ramach 

którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia 

należytego wykonania umowy

✓ maksymalna wysokość to 300 tys. zł

✓ czas na wykorzystanie linii to 6 miesięcy

✓ decyzja o przyznaniu linii do 5 dni

✓ podpisanie umowy na linię poręczeń jest warunkiem koniecznym 

do udzielania jednostkowych poręczeń należytego wykonania umowy



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

www.dfg.pl

Poręczenia jednostkowe należytego wykonania umowy

✓ udzielane w ramach przyznanej linii poręczenia

✓ maksymalny czas udzielenia poręczenia to 8 lat

✓ maksymalna wartość jednego poręczenia należytego wykonania umowy 

do przyznanego limitu

✓ wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zalety

poręczenie podnosi

wiarygodność firmy

przedsiębiorca 

nie „zamraża” 

swoich środków

poprawa płynności finansowej 

firmy – brak konieczności 

korzystania z kredytu

www.dfg.pl

!

atrakcyjna cena



PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK



✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

✓ maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł

✓ dotyczy kredytów i pożyczek obrotowych

✓ udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80%

✓ okres poręczenia do 60 miesięcy 

✓ opłata 0 zł 

Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – warunki (REPO)

www.dfg.pl

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – warunki (standard)

www.dfg.pl

✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

✓ maksymalna wartość poręczenia 700 tys. zł

✓ udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80%

✓ okres poręczenia do 60 miesięcy 

✓ opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji na stronie www.dfg.pl



Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – zalety

www.dfg.pl

✓ dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem

✓ ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej

✓ zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych

✓ zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu

✓ atrakcyjna cena 

✓ brak zbędnych formalności

✓ szybka decyzja 

✓ przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków



PORĘCZENIA 
TRANSAKCJI LEASINGOWYCH



www.dfg.pl

✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

✓ maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł

✓ dotyczy leasingu operacyjnego

✓ udział procentowy w Instrumencie Finansowym: 

- do 80% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej do 500 tys. zł

- do 70% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej powyżej 500 tys. zł

✓ okres poręczenia do 60 miesięcy 

✓ brak opłat za udzielone poręczenie

Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – warunki (REPO)

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



www.dfg.pl

✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

✓ maksymalna wartość poręczenia 350 tys. zł

✓ dotyczy leasingu finansowego i operacyjnego

✓ udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80% wartości netto przedmiotu leasingu

✓ okres poręczenia do 60 miesięcy 

✓ opłata od 0,8% do 2,2% udzielonego poręczenia w zależności od wartości i okresu trwania poręczenia

Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – warunki (standard)



Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – zalety

www.dfg.pl

✓ brak konieczności angażowania majątku prywatnego – „zamrażania” własnych środków

✓ skuteczne zastąpienie tradycyjnej formy zabezpieczeń, np. hipoteki

✓ obniżenie opłaty wstępnej

✓ możliwość finansowania nietypowych przedmiotów leasingu, np. linii produkcyjnych

✓ zabezpieczenie o wysokiej płynności – ułatwia i przyspiesza transakcję leasingową

✓ decyzja w kilka dni

✓ atrakcyjna cena



PORĘCZENIA FAKTORINGU



Poręczenia FAKTORINGU – warunki (REPO)

www.dfg.pl

✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy

✓ wartość poręczenia nie może przekroczyć (równocześnie) 80% aktualnej 

wartości przyznanego limitu i kwoty 300 tys. zł

✓ okres poręczenia do 12 miesięcy

✓ opłata 0 zł 

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



Poręczenia FAKTORINGU – warunki (standard)

www.dfg.pl

✓ brak wymogu minimalnego okresu działania firmy

✓ wartość poręczenia nie może przekroczyć (równocześnie) 80% aktualnej 

wartości limitu głównego i kwoty 300 tys. zł

✓ okres poręczenia do 12 miesięcy 

✓ opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji na stronie www.dfg.pl



Poręczenia FAKTORINGU – zalety

www.dfg.pl

✓ zabezpieczenie ułatwiające przedsiębiorcy uzyskanie produktów faktoringowych

✓ szybka realizacja – decyzja o udzieleniu poręczenia do 3 dni 

✓ brak opłat (projekt REPO)



Zapraszamy do kontaktu

tel. 696 871 433

tel. 534 699 663

tel. 570 448 000

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

www.dfg.pl

poreczenia@dfg.pl

www.dfg.pl



Michał Rado, Prezes Dolnośląskiej 
Agencji Współpracy Gospodarczej 
Sp. z o.o.

Dolnośląskie śniadanie
biznesowe dla MŚP



wspieranie przedsiębiorczości
pobudzanie innowacyjności regionu
poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw
stymulowanie rozwoju firm
kształtowanie wizerunku województwa za granicą

Cele:

wynajem powierzchni biurowych
wsparcie w aktywizacji na rynku pracy
pożyczki rozwojowe i płynnościowe
pomoc w internacjonalizacji
poprawę standardów obsługi
inwestora i eksportera w JST

DAWG proponuje dolnośląskim przedsiębiorcom:

Dolnośląska 
Agencja Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o.

Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o. o. jest spółką
należącą do Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, działającą na rzecz 
i w imieniu władz województwa.



Pożyczki na Rozwój dla MŚP dotkniętych:

skutkami 
pandemii 
COVID-19

spadkiem 
przychodów

zmniejszeniem 
zatrudnienia

przerwaniem 
łańcucha 
dostaw

zmianą struktury 
popytu i podaży,

inflacją

ograniczeniem 
inwestycji 

rozwojowych

branże istotne dla regionu, m.in. turystyka | usługi noclegowe | gastronomia



84 miesiące

Okres spłaty

Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Obrotowa
na wydatki inwestycyjne na bieżącą działalność

od 1.000.000,00 zł
do 3.000.000,00 zł

Kwota

do 500.000,00 zł

Kwota

36 miesięcy dla pożyczek o wartości 
jednostkowej do 300.000,00 zł

Okres spłaty

60 miesięcy dla pożyczek o wartości 
jednostkowej powyżej 300.000,00 zł 

do 500.000,00 zł



Dobrowolny ZUS  – jeden z punktów Dziesiątki Rzecznika MŚP

Do decyzji przedsiębiorcy:

Obowiązkowe: opłacanie składki zdrowotnej na NFZ

opłacanie składki oszczędzanie na przyszłą
emeryturę samodzielnie



Dziękujemy za uwagę!

Telefon 
+48 71 736 63 01
+48 608 023 623

Mail 
biuro@dawg.pl

Dolnośląska Agencja
Współpracy Gospodarczej

Bądź na bieżąco!
Obserwuj nasze działania

www.dawg.pl

facebook.com/dawg.sp.zoo

instagram.com/dawg_dolnyslask



Inkubator Przedsiębiorczości

triQube

N O WA  O F E R TA
DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.



triQube to trzeci inkubator przedsiębiorczości 
należący do Dolnośląskiej Agencji Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o., który ma na celu wspieranie 
rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
Dolnym Śląsku. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii 
Europejskiej w wysokości 10 mln euro (ogólny koszt 
inwestycji to ponad 60 mln złotych), inkubator 
zapewniać będzie niezbędną infrastrukturę i wsparcie 
dla innowacyjnych projektów, a także integrację w 
ramach różnych branż i sektorów. Inicjatywa ta 
pomoże rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe 
miejsca pracy w regionie. 

Czym jest

triQube?



Co mamy 

w ofercie?
Biura na wyłączność
blisko 80 lokali 
o powierzchni od 10 do 55 mkw
zlokalizowanych w 5 
kondygnacjach naziemnych.

Biur(k)o na godziny
indywidualne biurka w sali 
coworkingu z dostępem do 
zaplecza socjalnego

Sale konferencyjne
• sala konferencyjna do 200 

osób
• sale konferencyjne
• sale seminaryjne 
• business room
• pokoje telefoniczne

Biuro wirtualne
outsourcing obsługi biurowej bez 
konieczności fizycznej obecności w 
biurze (adres korespondencyjny, 
odbiór i powiadomienie o 
korespondencji, tabliczka o nazwie 
firmy)

Oferta skierowana jest dla firm z sektora MŚP z Dolnego Śląska. 
Preferowana działalność związana jest z Dolnośląską Strategią Innowacji 2030. 
Profil firmy: energetyka, odnawialne źródła energii, recykling, fotowoltaika, 
elektronika, automatyka, mechatronika, szeroko pojęte IT.

Dla kogo?



Oferta szyta 

na miarę
Dopasuj wysokość opłat do swoich potrzeb. Możesz do czynszu dokupić pakiety wspierające Twój biznes:

Usługi księgowe

Usługi prawne

Usługi informatyczne

Doradca biznesowy

Doradca podatkowy

Opieka psychologa

Aranżacja wnętrz

Wyposażenie

Usługi porządkowe

Internetowa obsługa klienta



społeczność

▪ wymiana doświadczeń▪ wizyty studyjne

▪ szkolenia i konferencje

▪ webinary

▪ podcasty

▪ networking▪ misje gospodarcze i targi

▪ dzielenie przestrzeni

▪ imprezy integracyjne 

▪ benefity:
karta sportowa
pakiet medyczny
pakiet ubezpieczeniowy 

▪ kursy językowe

▪ sekcja sportowa

▪ autorskie
publikacje

▪ wewnętrzne giełda 
zleceń

▪ newslettery

▪ spotkania z ekspertami

▪ grupa na FB

▪ Lider triQube

Co nas wyróżnia? Wynajmując biuro, 
otrzymujesz bilet wstępu do społeczności.

▪ pozyskiwanie nowych klientów ▪ poszerzanie sieci kontaktów

triQube



triQube

infrastruktura
Miejsce rozwoju Twojego biznesu.

▪ nowoczesny budynek w zabytkowej dzielnicy

▪ powierzchnia obiektu: 6 900 m2 

▪ powierzchnia użytkowa: 3 500 m2

▪ kubatura: 17 000 m3

▪ prestiżowa lokalizacja

▪ 10 min do AOW

▪ 15 min do Rynku▪ 5 kondygnacji naziemnych

▪ podziemny garaż

▪ rowerownia
z szatniami 
i natryskami

▪ studio nagrań audio i video

▪ laboratorium fotogrametrii

▪ laboratorium motion capture

▪ zaplecza
socjalne

▪ recepcja i lobby

▪ dolnośląski punkt 
regionalny

▪ klub ▪ zewnętrzna strefa relaksu 
z miejscami do pracy

▪ wysoki standard wykończenia

▪ sala konferencyjna 
do 200 osób

▪ sale konferencyjne

▪ sale seminaryjne

▪ bussines room

▪ pokoje telefoniczne

▪ restauracja
▪ 24h/doba

▪ ochrona, monitoring

▪ karty magnetyczne



Chcesz więcej?
Przyjdź i zapytaj.

M a t e u s z P a s i e r b s k i

Manager IP triQube
tel. +48 885 662 017
triqube@dawg.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
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