
 

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2021 r.  
 

• Projekt „Granty na badania i rozwój”, mający na celu upowszechnienie działalności 

badawczo-rozwojowej wśród podlaskich przedsiębiorstw. W 2021 r. zrealizowano 18 

projektów badawczych, w wyniku których opracowano 6 wynalazków, wzorów 

użytkowych i przemysłowych - zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP. Łącznie w latach 

2019-2021 zrealizowano 107 projektów badawczo-rozwojowych o wartości 12,7 mln zł, 

których efektem było między innymi 15 wynalazków, 7 wzorów użytkowych i 5 wzorów 

przemysłowych; 

• Projekt „Bon antywirusowy”, mający na celu dostosowanie podlaskich firm z 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do działalności w warunkach pandemii. W 2021 r. 

zakończono i rozliczono 70 projektów dostosowawczych o wartości 7,2 mln zł.  Działania 

te przyczyniły się do ochrony ok. 1000 miejsc pracy; 

• Kontrole projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia, 

realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Skontrolowano 37 

projektów (biznesowych i samorządowych) o łącznej wartości 466,9 mln zł; 

• Świadczenie specjalistycznych usług doradztwa gospodarczego na rzecz podlaskich firm w 

obszarze: internacjonalizacji, inwestycji, wdrażania nowych technologii, optymalizacji 

procesów biznesowych, zarządzania projektami. Wykonano 38 usług doradztwa 

gospodarczego o łącznej wartości 1,6 mln zł; 

• Projekty: „Enterprise Europe Network”, „KAM2EASTPoland”, „GoSmart”, mające na celu 

pobudzenie aktywności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 

województwa podlaskiego oraz rozwój gospodarczej współpracy międzynarodowej. 

Opracowano 7 analiz potencjału internacjonalizacji podlaskich firm. Wyszukano 399 

zagranicznych, sprofilowanych ofert kooperacyjnych. Opracowano i upowszechniono 42 

oferty handlowe. Zorganizowano 64 spotkania podlaskich firm z kontrahentami 

zagranicznymi. Doprowadzono do zawarcia 21 międzynarodowych kontraktów 

biznesowych; 

• Projekty „Super” i „FFWD”, mające na celu rozwój międzynarodowej współpracy 

instytucjonalnej i wzmacnianie regionalnego ekosystemu wsparcia gospodarki. 

Kontynuowano współpracę z 12 partnerami zagranicznymi; 

• Zarządzanie Funduszem Pożyczkowym: 328 aktywnych pożyczek (kwota zaangażowania 68 

mln zł). W 2021 r. udzielono 83 pożyczek na rozwój podlaskich przedsiębiorstw o łącznej 

wartości 23,9 mln zł, finansujących inwestycje oraz inne przedsięwzięcia rozwojowe warte 

ok. 35 mln zł; 

• Zarządzanie Funduszem Poręczeniowym: 228 aktywnych poręczeń o wartości 27 mln zł. W 

2021 r. poręczono 39 kredytów i pożyczek  wartości 9,9 mln zł, zabezpieczających kredyty 

i pożyczki o łącznej wartości 15,8 mln zł oraz poręczono 17 wadiów i gwarancji należytego 

wykonania umów na łączną kwotę 2 mln zł.; 

• Zarządzanie Funduszem Kapitałowym: aktywny portfel 18 spółek. W 2021 r. dokonano 6 

inwestycji udziałowych i dłużnych, wspierających rozwój przedsiębiorstw, o łącznej 

wartości 3,9 mln zł; 

• Prowadzenie Centrów Przedsiębiorczości, w których oferowane są przedsiębiorcom lokale, 

z przeznaczeniem na działalność biurową, usługi, handel itd. - 47 najemców (MŚP); 

• Działalność Centrów Wspierania Biznesu w Białymstoku, Łomży, Bielsku-Podlaskim, 

Augustowie, Suwałkach i Hajnówce. Docieranie z ofertą Fundacji na poziom lokalny; 


