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Połącznie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna 
praca to sukces” 

                                                                                                      Henry Ford 
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Wprowadzenie 
 
ARRK S.A to solidne filary wspierania przedsiębiorczości! 

 

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczna wymaga działań przystosowanych 

przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, będących siłą napędową krajowej 

gospodarki.  

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. dzięki ofercie opartej na solidnych 

merytorycznych i praktycznych filarach, służy pomocą i wychodzi naprzeciw potrzebom 

przedsiębiorców. 

„Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy konkretne rozwiązania, które 

zapewnią efektywne i skuteczne pozyskanie dofinansowania.  

Zachęcam do zapoznania się z poniższym materiałem i nawiązania współpracy z ARRK S.A.” 

 

Prezes Zarządu ARRK S.A. Mariola Grodnicka  
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Certyfikaty, odznaczenia, partnerzy 

 
Partnerzy zagraniczni 

 

       

 

 

Partnerzy krajowi 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryka Samochodów Osobowych  
SYRENA  
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Nagroda Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego Laur im. 
Rajmunda Rembielińskiego w kategorii Nagroda Specjalna 

 
 

 

Certyfikat “Promuje Łódzkie”,  
wręczony podczas jubileuszu 25-lecia ARRK S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Oferta ARRK S.A. 

 
Naszą ambicją jest stałe poszerzanie oferty o nowe usługi, dostosowywanie 
ich zakresu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz efektywne 
wykorzystanie różnorodnych programów i funduszy m.in. z Unii 
Europejskiej  
 

Co robimy w ramach działań ARRK S.A.? 

• Aktywnie współpracujemy z innymi instytucjami okołobiznesowymi, samorządami 

lokalnymi i innymi partnerami działającymi na terenie województwa łódzkiego. 

• Angażujemy się w działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów 

związanych z rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności regionu. 

• Świadczymy usługi informacyjne i doradcze. Co roku pomagamy ponad 1000 klientów 

udzielając specjalistycznych porad i informacji w zakresie źródeł pozyskiwania 

środków finansowych - zarówno dotacyjnych, jak i zwrotnych. 

• Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz instytucjom wynajem powierzchni 

biurowych, sal konferencyjnych i szkoleniowych, oraz usługi towarzyszące m.in. usługi 

rachunkowo-księgowe.  

 

Spółka jest administratorem budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie przy ulicy 

Wyszyńskiego 11. 

 

Dysponujemy: 

− salą do coworkingu - to bezpłatnie użyczana otwarta przestrzeń oferująca wspólne, 

twórcze środowisko pracy z dostępem do internetu i drukarki, 

− Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej, czyli wyspecjalizowanym punktem 

bibliotecznym dla wszystkich zainteresowanych z dostępem do bezpłatnej informacji 

naukowej, technicznej i biznesowej, 

− w pełni wyposażoną, klimatyzowaną salę konferencyjną.  

 

…Rozwijamy się   
 

ARRK S.A. posiada koncesję na nadawanie lokalnego programu telewizyjnego, którego celem 

jest informowanie o wydarzeniach z Kutna i regionu. Prowadzimy również działalność 

wydawniczą, w ramach której publikujemy książki o tematyce związanej z naszym regionem. 

 

ARRK S.A. podejmuje inicjatywy związane z ułatwieniem dostępu lokalnej społeczności do 

informacji naukowej, technicznej i biznesowej, jest też pomysłodawcą i organizatorem 

Kutnowskiego Pikniku Naukowego. Jesteśmy inicjatorem Kutnowskiego Forum Gospodarczego.  
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Wspieramy również ważne cykliczne imprezy w naszym mieście organizując Jarmark podczas 

Święta Róży, Majowy i Bożonarodzeniowy.  

Agencja z powodzeniem realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej m.in. 

szkoleniowe, doradcze oraz wspierające osoby fizyczne w założeniu działalności gospodarczej. 

Posiadamy szeroką ofertę dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pełnimy również rolę informacyjną, na bieżąco zawiadamiając o prowadzonych naborach w 

ramach poszczególnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości.  

 

ARRK S.A. jest podmiotem świadczącym, na zasadach komercyjnych, usługi związane z 

organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej dla sektora publicznego i 

prywatnego. 

 

Obecnie w ARRK S.A. realizowane są następujące projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej ukierunkowane na udzielanie pomocy i wsparcia osobom zatrudnionym i 

aktywnym zawodowo: 

1. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy 

i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca” – wartość projektu 1 398 318 

zł (100% dofinansowania) 

2. „BON – APETYT NA ROZWÓJ” - dofinansowane szkolenia dla pracowników i właścicieli 

małych i średnich firm - wartość projektu 14 217 036,79 zł (dofinansowanie na 

poziomie 11 617 036,79 zł) 

3. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne 

Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych” wartość projektu 2 860 000 zł  

4. „Centrum Innowacji Biznesowej” - bezpłatna pomoc w rozwoju Twojego 

przedsiębiorstwa udzielana przez zespół specjalistów, którzy zdiagnozują potrzeby 

firmy oraz przygotują dla niej indywidualną ofertę. 

 

 

Dziś przedsiębiorca czy Jednostka Samorządu Terytorialnego który dąży do 

wypracowania i utrzymania swojej pozycji na rynku nie może pozostać obojętny wobec 

zachodzących zmian. Skorzystanie z oferty Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. 

pozwoli na jak najszybsze pozyskanie informacji z wiarygodnego i bezpiecznego źródła. 
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Współpraca w zakresie pozyskiwania 

dofinansowania  
 
Pozyskanie dofinansowania to złożony proces. Zapewniamy Klientom 

profesjonalne wsparcie na wszystkich jego etapach ubiegania się o dotację. 
 

KONSULTACJE I ANALIZA  

• analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy, 
• rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań ze wskazaniem najlepszego programu/ów, 
• symulacja oceny szans uzyskania wsparcia. 

PLANOWANIE PROJEKTU 
• wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji, 
• propozycje rozwiązań alternatywnych, 
• konsultacje na etapie przygotowania projektu, zmierzające do zwiększenia liczby możliwych do 

uzyskania punktów. 

 
SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI O DOTACJĘ 

• sporządzenie wniosku o dotację oraz dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności  
i biznes planu, 

• pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty 
finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę itp.), 

• przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji, 
• skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej, 
• dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień. 

 

MONITORING PROJEKTU 
• konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku, 
• pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje, 
• monitorowanie i kontrola realizacji projektu oraz doradztwo w trakcie wdrażania projektu, 
• przygotowanie wniosku o płatność. 

 

ROZLICZENIE PROJEKTU  
• przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej (raporty techniczne  

i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji), 
• współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu 

do zapisów umowy o dotację, 
• sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu. 

 

USŁUGI DODATKOWE  
• wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony instytucji nadzorującej lub wdrażającej 

program dotacji, 
• doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli unijnej, 
• udział w procedurze odwoławczej, 
• pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi. 
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Przykładowe  działania projektowe 

realizowane w ostatnim czasie  
 

LP. Podmiot na rzecz 
którego wykonywano 
usługę i data jej 
realizacji  

 
Rodzaj usługi w tym wskazanie zakresu i nazwy usługi 

1.  Polfarmex S.A. 
 
październik 2015 - 
grudzień 2016 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca m. in. opracowanie 
założeń do realizacji i wdrożenia oraz komercjalizacji dla 
projektu w ramach programu STRATEGMED „Ocena wpływu Ca-
AKG na podniesienie wydajności fizycznej i psychicznej oraz 
poprawę elastyczności naczyń krwionośnych u kobiet w wieku 
50-60 lat z uwzględnieniem przeciwmiażdżycowego działania 
substancji”. 
Projekt opracowywany w konsorcjum: Polfarmex S.A., Instytut 
„Centrum Zdrowia Matki Polki”, Instytut Biochemii i Biofizyki 
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dr. 
Med. Jerzego Nofera, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum 
Innowacji EDORADCA Sp.  z o.o. 
Zadania po stronie Polfarmex S.A. – udział w badaniach 
testowych, opracowanie linii technologicznej i produkcja 
substancji na poziomie pilotażu i pełnego wdrożenia do 
produkcji.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowej substancji. 

 
2.  Polfarmex S.A. 

 
sierpień 2015 – 
sierpień 2017 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie założeń 
do realizacji i wdrożenia oraz komercjalizacji dla projektu w 
ramach programu BIOSTRATEG „Zastosowanie innowacyjnej 
żywności funkcjonalnej z implementacją alfa-ketogluteranu 
(AKG) w prewencji starzenia się i utrzymania dobrostanu ludzi 
starszych”. Projekt opracowywany w konsorcjum: Polfarmex S.A., 
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego 
PAN, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
Ustronianka Sp. z o.o. OSM Piątnica.  
Zadania po stronie Polfarmex S.A. – przygotowanie i produkcja 
tabletek zawierających Ca-AKG i placebo do badań u ludzi, po 
etapie testowania i badań opracowanie założeń i linii 
technologicznej do pełnej produkcji uzyskanej w takcie projektu 
substancji.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowej substancji. 

3.  Polfarmex S.A. 
 
sierpień 2017 – 
listopad 2017 

Kompleksowa usługa doradcze obejmująca opracowanie założeń 
do wdrożenia, uzyskania ochrony patentowej innowacyjnego i 
komercjalizacji produktu w projekcie pn.: „Realizacja prac B+R 
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celem pozyskania i przetwarzania bioaktywnych fitozwiązków z 
materiału roślinnego”.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowej substancji. 

 
4. Fabryka 

Samochodów 
Osobowych „Syrena” 
S.A.  
 
luty 2017 – wrzesień 
2020 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie 
koncepcji, założeń do wdrożenia, uzyskania ochrony patentowej 
oraz komercjalizacji dla projektu pn.  „Opracowanie nowego 
modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o 
nowatorską hybrydową konstrukcję nośną stanowiącą wynik 
prac B+R.” 
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu. Jest obecnie w trakcie 
realizacji.  Opracowana innowacja będzie wdrażana po 
zakończeniu etapu badawczego.   

 
5. Polfarmex S.A 

 
listopad 2016 – 
grudzień 2017 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie 
koncepcji, założeń do wdrożenia, uzyskania ochrony patentowej 
oraz wsparcie w zakresie realizacji i wdrożenia produkcji w 
projekcie pn. „Zapobieganie skutkom współczesnych chorób 
cywilizacyjnych poprzez opracowanie nowatorskiego produktu 
do leczenia schorzeń układu oddechowego. 
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu. Opracowana 
innowacja została wdrożona do produkcji.   

 
6. Polfarmex S.A. 

 
marzec 2017  - 
czerwiec 2018 

Doradztwo w zakresie opracowania założeń do projektu 
„Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu 
insuliny ludzkiej" 
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu. 

7. Projekt własny 
realizowany 
wspólnie z 
Uniwersytetem 
Łódzkim oraz 
Partnerami Z 
Portugalii i Wielkiej 
Brytanii.  
 
wrzesień 2015 – luty 
2019 

Opracowanie koncepcji i założeń oraz realizacja projektu 
własnego pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w 
przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – 
zadowolony pracodawca” współfinansowanego z Centrum 
Projektów Europejskich w ramach działania IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa.  
Implementacja na rynek krajowy, innowacji społecznej w oparciu 
o rozwiązania udostępnione przez partnerów z Portugalii i 
Wielkiej Brytanii. Lider projektu – Uniwersytet Łódzki, a partner 
krajowy – ARRK S.A.  
Projekt zakończony wdrożeniem innowacji społecznej.   

 
8. Hodowla Roślin 

Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR marzec 
2016 – kwiecień 
2018 
 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie założeń 
do wdrożenia i uzyskania ochrony patentowej oraz 
komercjalizacji innowacyjnego produktu, a także doradztwo na 
etapie realizacji projektu badawczego pn. „Wykorzystanie 
nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymania 
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 nowoczesnych odmian roślin o polepszonych właściwościach 
użytkowych” dla laboratoriów na terenie woj. łódzkiego.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu.  Opracowana 
innowacja została wdrażana do produkcji w sprzedaży w ofercie 
stałej firmy.   

 
9. Hodowla Roślin 

Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR 
 
czerwiec 2016 – 
grudzień 2016 
 
 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie założeń 
do wdrożenia i uzyskania ochrony patentowej oraz 
komercjalizacji innowacyjnego produktu, a także doradztwo na 
etapie realizacji projektu badawczego pn. „Wykorzystanie 
nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymania 
nowoczesnych odmian roślin o polepszonych właściwościach 
użytkowych” dla laboratoriów na terenie woj. wielkopolskiego.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu. Jest obecnie w trakcie 
realizacji.  

  
10. Imedia s.c. 

 
Marzec -wrzesień 
2016 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie założeń 
do wdrożenia innowacji produktowej – interaktywnej gazety 
cyfrowej.  

11. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„HYDROBUD” Paweł 
Złotowski 
 
marzec – październik 
2016 

Opracowanie nowej, innowacyjnej koncepcji w procesie 
świadczenia usługi z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i 
urządzeń dostępnych na rynku.  

12.  Starostwo 
Powiatowe w Kutnie 
 
marzec 2016 – 
grudzień 2017 

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca opracowanie 
dokumentacji projektowej na etapie koncepcji projektu oraz 
wsparcie w procesie zarządzania projektem dla zadania „Rozwój 
e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez 
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury telefonicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie 
oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.  
Usługa doradcza obejmowała również procesy dotyczące 
technicznego przygotowanie usługi i jej świadczenia. Jest obecnie 
w trakcie realizacji.  Projekt wdrożony do realizacji.  

 
13.  Starostwo 

Powiatowe w Kutnie 
 
listopad 2016 – 
listopad 2018 

Usługa doradcza obejmująca m. in. konsultacje projektowe, 
planowanie inwestycji, opracowywanie dokumentacji technicznej 
i projektowej, audyty technologiczne i energetyczne, plany 
funkcjonalno-użytkowe, oraz zarządzanie i realizację projektów 
realizowanych prze SP w Kutnie i jednostki podległe.  

14.  Projekt własny ARRK 
S.A. 
 
styczeń 2017 – 
czerwiec 2018 

Realizacja projektu własnego pn. „Opracowanie i pilotaż nowych 
usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi 
coworkingu w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kutnie” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II- 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: 
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Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług 
biznesowych. 
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie procesu 
świadczenia innowacyjnej usługi oraz jej sprzedaży i dystrybucji.  
Projekt zakończony wdrożeniem innowacyjnej usługi doradczej.  

 
15. Kutnowski Szpital 

Samorządowy Sp. z 
o.o. 
 
kwiecień 2018 – 
marzec 2019  

Kompleksowa usługa doradcza obejmująca zarządzanie 
projektem pn: „Podniesienie dostępności do świadczeń 
zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR 
wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim 
Szpitalu Samorządowych Sp. z o.o.” współfinansowanego ze 
środków EFS. Projekt wdrożony do realizacji.  

 
16.  Kutnowski Szpital 

Samorządowy Sp. z 
o.o. 
 
grudzień 2016 – 
grudzień 2020 

Doradztwo w ramach proekologicznego projektu 
termomodernizacji szpitala polegające na m.in konsultacjach 
projektowych, przedstawieniu informacji na temat możliwości 
uzyskania dofinansowania, planowanie inwestycji, 
opracowywanie dokumentacji, przygotowanie projektu, 
zarządzanie projektem. Projekt w trakcie negocjacji.  

 
17.  CSVeterans 

 
czerwiec 2019 – 
sierpień 2019 

Doradztwo obejmujące audyt posiadanych przez firmę zasobów i 
ich potencjału rynkowego w zakresie prac B+R, ochrony 
patentowej oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów z 
obszaru hydrografiki.  
Usługa doradcza (poza obszarem B+R), obejmowała również 
procesy dotyczące technicznego przygotowanie produkcji oraz 
sprzedaży i dystrybucji nowego produktu. Jest obecnie w trakcie 
realizacji.  Opracowana innowacja będzie wdrażana po 
zakończeniu etapu badawczego.   

 
18.  Projekt własny 

realizowany w 
partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem 
Inicjatywa Firm 
Rodzinnych i 
Związkiem Miast 
Polskich oraz 
Partnerem z 
Hiszpanii.  
 
lipiec 2018 – 
czerwiec 2020 

Opracowanie koncepcji i założeń oraz realizacja projektu 
własnego pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia 
przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji 
Rozwoju Firm Rodzinnych” współfinansowanego z Centrum 
Projektów Europejskich w ramach działania IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa.  
Implementacja na rynek krajowy, innowacji społecznej w oparciu 
o rozwiązani udostępnione przez partnerów z Hiszpanii. Lider 
projektu – Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a partner 
krajowy – ARRK S.A.  
Projekt w trakcie realizacji, zaplanowany do wdrożenia 
innowacji. 
Innowacja społeczna opracowana w ramach projektu 
zaplanowana do wdrożenia.  
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Kim jesteśmy 

 

ARRK S.A czyli Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. wspiera rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. 

Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

dostarczenie kompleksowej oferty wysokiej jakości usług szkoleniowych, informacyjnych i 

finansowych związanych z prowadzeniem firmy. 

ARRK S.A. jest instytucją powołaną do działania w zakresie wspierania regionu kutnowskiego i 

jego potencjału gospodarczego. Wszystkie działania podejmowane na rzecz przedsiębiorczości 

mają wspomagać pracodawców w ich dążeniu do rozwoju firm, tworzenia nowych miejsc 

pracy, znajdowania nowych rynków zbytu, dostosowania się do zmieniających się warunków 

gospodarczych, a także w promocji firm w regionie i za granicą  
 

 

Kontakt z nami 
 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. 

ul. Wyszyńskiego 11 

99-300 Kutno 

tel. 24 355 74 50 

e-mail: arrk@arrk.pl  

www.arrk.pl 
 

 / arrksa 

 

 

http://www.arrk.pl/

