
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
Wsparcie dla MŚP i dużych firm 



Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
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Podmioty w nadzorze 
53 spółki 

15 spółek w ramach FIZAN Spółek ARP 

3 spółki w ramach FIZAN Nieruchomości 

3 fundacje 

Specjalne Strefy Ekonomiczne  
2 Specjalne Strefy Ekonomiczne Mielec i Wisłosan 

330 firm na terenie stref 

1991 

rok założenia 

6,1 mld zł 

wartość aktywów 

100% udziałów 

Skarbu Państwa 

327 osób 

zatrudnienia 

Lokalizacje 
siedziba główna Warszawa 

oddziały terenowe Katowice, Mielec, Tarnobrzeg 

Centra Obsługi Przedsiębiorców: 

Wrocław, Katowice, Gdynia, Poznań 



Usługi finansowe ARP S.A. 

Udzielanie finansowania na realizację przedsięwzięć gospodarczych należy do priorytetowych 

obszarów działalności ARP S.A. Podstawowym instrumentem oferowanym przedsiębiorcom 

przez ARP S.A. są pożyczki, ale w swej ofercie ARP S.A. posiada również zakup obligacji 

korporacyjnych, poręczenia, a także w szczególnych przypadkach inwestycje kapitałowe. 

 

ARP S.A. finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw:  

• przedsięwzięcia inwestycyjne,  

• kapitał obrotowy,  

• realizację kontraktów/zamówień,  

• koszty kwalifikowane projektów UE,  

• wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej 

• restrukturyzację. 
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innowacje usługi 

finansowe 

restrukturyzacja inwestycje 



Pożyczki ARP S.A. 

Pożyczki ARP S.A. kierowane są do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych celem 

wsparcia ich rozwoju poprzez: 

• finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw 

• finansowanie dużych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji 

• pożyczki dla innowacyjnych firm, w tym małych przedsiębiorstw 

• finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem 
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indywidualne 

podejście do 

każdego projektu 

brak opłat za 

rozpatrzenie 

wnioski oraz 

ukrytych opłat 

przejrzyste 

procedury 

możliwość 

finansowania 

inwestycji brutto 

warunki finansowania 

dostosowane  

do potrzeb 

wnioskodawcy 



Parametryzator pożyczki 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne 

zwolnienia z podatku 

dochodowego 

doradztwo 

inwestycyjne 

rozbudowaną 

infrastrukturę 

bardzo dobrze 

skomunikowane  

tereny inwestycyjne 

sprzedaż  

nieruchomości objętych  

statusem SSE 

dostęp do 

wykwalifikowanej  

kadry 

sieć dostawców 

i podwykonawców 

z różnych branż 

przemysłu 

działalność w zakresie 

wspierania kadr 

dla gospodarki 

i tworzenia klastrów 

Opcje inwestycyjne: 

GREENFIELD 
Uzbrojone tereny o powierzchni 

od 0,5 do 100 ha pod zabudowę, 

gotowe do zagospodarowania. 

BROWNFIELD 
Hale produkcyjno-magazynowe 

od 600 do 8000 m2 oraz 

powierzchnie biurowe 

przygotowane do sprzedaży, 

dzierżawy i leasingu. 

BUILD-TO-SUIT (BTS) 
Obiekty budowane pod klucz  

do wykorzystania przez inwestorów 

na cele rozwoju projektów w Strefie. 

Udostępnianie nieruchomości: 

sprzedaż, dzierżawa lub leasing. 



Sieć Otwartych Innowacji 

Celem projektu jest budowanie kultury sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące 

transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich 

polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności 

niematerialnej i prawnej. 

 

Platforma Transferu Technologii 

 

Granty na usługi doradcze (80 lub 85%, zależy od lokalizacji) 

• technologiczne 

• prawne i prawno-patentowe 

• wycena wartości niematerialnych i prawnych 

 

Granty na transfer technologii (od 20 do 70%, zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji) 

• patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe lub ich zgłoszenia 

• prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie (wykluczone oprogramowanie do prowadzenia 

działalności administracyjnej, m.in. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów 

osobistych) 

• chronione odmiany roślin 

• topografia układów scalonych 

• know-how 
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Grant na transfer technologii – mapa pomocy 

regionalnej 

Minimalna kwota transakcja 100 000 PLN 

Maksymalna kwota dofinansowania 200 000 EUR 
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ARP Innovations Pitch 

ARP Innovations Pitch to warsztaty w formie konkursów, które pozwalają start-upom i MŚP na 

zaprezentowanie swoich rozwiązań dużym firmom i korporacjom. Ich praktyczna formuła ułatwia 

poznanie nowych partnerów i potencjalnych klientów, powiększy wiedzę o aktualnych potrzebach 

rynkowych oraz pomaga przekonać odbiorców do efektywności proponowanego rozwiązania. 

Określenie  

wyzwań 

Doprecyzowanie 

oczekiwań 

Ogłoszenie  

konkursu 

Aktywne  

poszukiwanie 

Wybór 

najlepszych  

rozwiązań 

Warsztat Wdrożenie Wybór  

zwycięzców 
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Programy wsparcia gier wideo 

Wsparcie realizowane przez ARP Games kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów 

i realizowane w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego. 

Efektem tego działania będzie powstanie nowych firm działających na rynku, na którym występuje 

relatywnie niewiele takich podmiotów. Inwestycjom w start-upy z rynku gier towarzyszy wysokie 

ryzyko, w ARP Games jest ono niwelowane poprzez system oceny i mentoringu projektów oparty 

na światowej klasy specjalistach. Wsparcie realizowane jest poprzez konkursy ogłaszane dwa razy 

w ciągu roku. Pierwszy odbył się w styczniu 2017 r. 
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Programy wsparcia technologii kosmicznych 

Jednym z sektorów, dla którego ARP przygotowała dedykowany program wsparcia jest sektor 

technologii kosmicznych. Program obejmuje m.in. wsparcie dla rozwoju kadr, nowych inicjatyw 

biznesowych, promocję sektora oraz wsparcie finansowe firm (kapitałowe i dłużne).  
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