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Mała automatyzacja

Co wyróżnia małą automatyzację?



Jakie są korzyści z wdrożenia 
małej automatyzacji?

Jak zacząć małą automatyzację?
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M i l i a r d  z ł o t y c h

dla podlaskiej gospodarki

Ostatni konkurs w tej edycji

Podlaski Pakiet Gospodarczy

Trzecia część PPG

Czas podsumowań. Przełamaliśmy bariery  



Jaka pomoc w kolejnych latach

w ramach ppg

dla przedsiębiorców
P   M O C





dynamika eksPortu eksPort % udziału
reaktory jĄdrowe, kotły, maszyny i urzĄdzenia meChaniCzne; iCh CzĘŚCi 100,1 13,48

maszyny i urzĄdzenia elektryCzne oraz iCh CzĘŚCi; rejestratory i odtwarzaCze
dŹwiĘku, rejestratory i odtwarzaCze obrazu i dŹwiĘku oraz iCh CzĘŚCi i akCesoria 115,2 12,61

lokomotywy, tabor szynowy i jeGo CzĘŚCi; osPrzĘt i elementy torÓw
 i iCh CzĘŚCi; urzĄdzenia syGnalizaCyjne meChaniCzne wszelkiCh tyPÓw

(wł. elektromeChaniCzne)
78,2 0,45

Pojazdy nieszynowe oraz iCh CzĘŚCi i akCesoria 87,5 9,67
statki Powietrzne, statki kosmiCzne i iCh CzĘŚCi 74,5 0,33

statki, łodzie oraz konstrukCje PływajĄCe 123,4 1,34









Seminaria Prawnedla biznesu











● Epidemia SARS-CoV-2 spowolniła 
rozwój Twojej firmy? 

● Pojawiły się problemy z wypłatą 
wynagrodzeń dla Twoich pracowników?

● Grozi Ci utrata płynności finansowej?

Produkty adresowane są do firm, które: 

Ucierpiały w związku z epidemią spowodowaną 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Prowadzą działalność minimum od 24 miesięcy

Prowadzą pełną księgowość *

Ich przychody za rok 2019 przekroczyły 4 mln zł * 

Rok 2019 zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA 
i zyskiem netto (wynik operacyjny + amortyzacja)

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu 
w kapitale obrotowym

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę 
wynagrodzeń

Leasing operacyjny z karencją w spłacie
(refinansowanie środków transportu ciężkiego)

Leasing #Maszyneria
(zwrotny i odtworzeniowy)

Pożyczka na spłatę rat leasingowych 
(Program wsparcia dla sektora autobusowych 
przewozów pasażerskich)

W ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 
w ramach Tarczy Antykryzysowej, znajduje 
się szereg instrumentów finansowych, które 
pomogą Twojej firmie przywrócić stabilność:

* nie dotyczy Programu wsparcia  dla sektora autobusowych przewozów pasażerskich 










