Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku od 25 lat działa
w celu wspierania rozwoju gospodarczego regionu, w szczególności inspirowania tworzenia
i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Aktualnie, realizując strategię specjalizacji, PFRR rozwija trzy główne obszary kompetencji: finansowanie
działalności przedsiębiorstw, internacjonalizację firm oraz zarządzanie projektami i programami
finansowanymi ze środków publicznych. W tych obszarach prowadzi działalność usługową, doradczą
oraz realizuje projekty wspierające rozwój podlaskich firm.
PFRR zatrudnia ponad 40 ekspertów i specjalistów. Większość pracowników, oprócz kierunkowego
wyższego wykształcenia, posiada dyplom studiów podyplomowych, wiele ukończonych kursów i szkoleń
oraz odpowiednie dla swej specjalizacji akredytacje, uprawnienia bądź certyfikaty zarządzania projektami.
W działalności na rzecz przedsiębiorstw PFRR wykorzystuje profesjonalne bazy informacji i wiedzy,
wypracowane relacje i sieć eksperckich, biznesowych i instytucjonalnych kontaktów w Polsce i w Europie.
Kompetencje PFRR to także wieloletnie doświadczenie wynikające z administrowania programami wparcia
w ramach, których podlaskie firmy zrealizowały ponad 1200 przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych
o wartości ponad 1,3 mld zł, zrealizowania kilkuset usług doradztwa gospodarczego dotyczącego projektów
inwestycyjnych o wartości ponad 500 mln zł, przeszkolenia ponad 18 tys. osób, zorganizowania 21
zagranicznych misji gospodarczych, w których uczestniczyło 426 przedsiębiorców, zorganizowania ponad
100 międzynarodowych, branżowych spotkań kooperacyjnych, które doprowadziły do zawarcia 123
kontraktów handlowych, udzielenia 855 pożyczek na kwotę 85 mln zł, udzielenia (Podlaski Fundusz
Poręczeniowy) prawie 3 tys. poręczeń kredytów i gwarancji wadialnych na kwotę ponad 365 mln zł,
zrealizowania kilkudziesięciu inwestycji kapitałowych (Podlaski Fundusz Kapitałowy) w małe i średnie firmy
na łączną kwotę ok. 41 mln zł.
Zakres działalności PFRR obejmuje: zarządzanie programami oraz projektami finansowanymi ze środków UE
(administrowanie programami wsparcia, kontrole i audyty projektów, wdrażanie projektów, doradztwo
prawne, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej itd.), usługi doradztwa gospodarczego na rzecz
przedsiębiorców oraz samorządów (strategie rozwoju, plany przedsięwzięć inwestycyjnych, analizy rynków,
analizy finansowe itd.), usługi doradcze i informacyjne związane z internacjonalizacją firm (wyszukiwanie
partnerów gospodarczych, pomoc w negocjacjach handlowych, udzielanie informacji o programach
pomocowych i polityce regionalnej UE, analizy potencjału rynków zagranicznych itd.), organizację
seminariów informacyjnych, organizację misji gospodarczych, wyjazdów na targi, wystawy itp.;
finansowanie działalności przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek, poręczenia kredytów
oraz gwarancje wadialne (Podlaski Fundusz Poręczeniowy), wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw
oraz pożyczki venture (Podlaski Fundusz Kapitałowy).

Potencjał kadrowy i kompetencyjny
Na koniec 2018 r. zatrudnienie w PFRR wynosiło 47 osób. Większość pracowników, oprócz kierunkowego
wyższego wykształcenia, posiada dyplom studiów podyplomowych oraz wiele ukończonych kursów
i szkoleń. Część pracowników posiada odpowiednie dla swej specjalizacji akredytacje, uprawnienia
bądź certyfikaty zarządzania projektami.
W obszarze usług z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw PFRR posiada 12 osobowy
interdyscyplinarny zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie merytorycznego i praktycznego
wsparcia przedsiębiorstw w wychodzeniu na rynki zagraniczne (usługi doradcze, tworzenie strategii
internacjonalizacji, prawo, itp.), jak i w organizacji imprez międzynarodowych: targów, misji gospodarczych,
wsparcia w prowadzeniu międzynarodowych negocjacji handlowych oraz prac analitycznych: badań i analiz
rynku. Pracownicy posiadają wykształcenie wyższe w zakresie: prawa, ekonomii, handlu zagranicznego,
europeistyki, socjologii, lingwistyki, nauk politycznych, rachunkowości, wybrane osoby to absolwenci
studiów podyplomowych oraz uczestnicy profesjonalnych szkoleń, w tym certyfikowanych.
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W obszarze opracowania biznes planów/studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych
oraz doradztwa w zakresie koncepcji i możliwości sfinansowania przedsięwzięć planowane jest
zaangażowanie co najmniej 5 pracowników PFRR oraz 3 ekspertów zewnętrznych współpracujących z PFRR.
Osoby te posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne, kierunkowe studia
podyplomowe, certyfikaty w zakresie zarządzania projektami, liczne kierunkowe szkolenia oraz wieloletnie
doświadczenie w pracy z MŚP i w obszarze kompetencji.
W obszarze usług optymalizacyjnych i finansowych planowane jest zaangażowanie co najmniej 3 ekspertów
z wykształceniem wyższym ekonomicznym, studiami podyplomowymi, specjalistycznymi certyfikatami
i uprawnieniami oraz wieloletnim doświadczeniem związanym z tworzeniem, przejęciami, inwestycjami,
restrukturyzacją i optymalizacją spółek prawa handlowego.

Certyfikaty
PFRR posiada następujące certyfikaty, licencje, akredytacje, wyróżnienia:
1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
2. Certyfikat Code of Conduct – wdrożony w ramach realizowanego projektu Enterprise Europe
Network; zasady realizacji i świadczenia usług w ramach projektu.
3. Tytuł Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju, przyznany w 2010r. i 2011r. w kategorii Innowacyjny
projekt unijny przyznany przez Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju.
4. Tytuł Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju, 2010r. w kategorii Innowacyjna organizacja przyznany
przez Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju.
Kadra PFRR posiada certyfikaty potwierdzające kompetencje i uprawnienia zespołu realizującego określone
działania. PFRR jako Instytucja Otoczenia Biznesu - instytucja zaufania publicznego dokłada starań, by usługi
przez nią świadczone były na jak najwyższym poziomie, w sposób przejrzysty i bezpieczny, o odpowiednim
standardzie. Ponad 70% pracowników Fundacji posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. W PFRR zatrudnione są też osoby z
uprawnieniem audytora do realizowania działań związanych z bezpieczeństwem informacji, ochrony
danych wrażliwych, w tym danych osobowych czy też audytem efektywności energetycznej.
Blisko 20% pracowników posiada certyfikaty zarządzania projektami PRINCE2 lub IPMA. Wśród
pracowników są akredytowani eksperci w takich obszarach jak np. Innovation Health Check w zakresie
oceny zarządzania innowacjami w firmie / benchmarking, analizy innowacyjności firmy w oparciu
o narzędzie IHC, analizy procesów bieżących w firmie związanych z innowacjami, czy też IMP3rove –
European Innovation Management Academy z zakresu zarządzania innowacjami, wykorzystania narzędzi
oceny, benchmarkingu, analizy przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych
z wprowadzaniem innowacji oraz ze sposobem zarządzania cyklem ich rozwoju.
W związku z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015, Podlaska Fundacja Rozwoju
Regionalnego nadzoruje systemowo każdą realizowaną usługę pod kątem jej zgodności z wymaganiami
wynikającymi z umowy oraz uzgodnień pozaumownych.

Kontakt
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. 85 732 71 87
email: dzwigaj@pfrr.pl, fundacja@pfrr.pl
www.pfrr.pl
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