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Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji ﬁnansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób
prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Podmioty wchodzące w skład Polskiego Funduszu Rozwoju mają na celu stworzenie praktycznych rozwiązań
dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w obszarach:
bankowości,
ubezpieczeń,
inwestycji,
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
handlu i inwestycji zagranicznych.

Oferta Polskiego Funduszu Rozwoju skierowana jest do:
Nowych innowacyjnych ﬁrm (pakiety w ofercie: akceleracja, ﬁnansowanie, doradztwo i szkolenia,
współpraca z dużym biznesem, zagraniczne targi i eventy).
Małych i średnich przedsiębiorstw (pakiety w ofercie: rozwój innowacji, ﬁnanse na wzrost, płynność
ﬁnansowa, rozwój kapitału ludzkiego, ﬁnanse na start, ekspansja zagraniczna, ﬁnansowanie
restrukturyzacji, obsługa inwestora, Polskie Meble).
Dużych ﬁrm (pakiety w ofercie: rozwój innowacji, ﬁnanse na wzrost, płynność ﬁnansowa, ekspansja
zagraniczna, duże inwestycje, ﬁnansowanie restrukturyzacji, obsługa inwestora, Polskie Meble).
Samorządów i sektora publicznego (pakiety w ofercie: pakiet dla średnich miast, ﬁnanse na wzrost,
płynność ﬁnansowa, ﬁnansowanie infrastruktury, ﬁnansowanie mieszkalnictwa, obsługa inwestora).
Firm zagranicznych (pakiety w ofercie: płynność ﬁnansowa, ekspansja zagraniczna, obsługa inwestora).
Klientów indywidualnych (rozwój innowacji, ﬁnanse na start, ﬁnansowanie mieszkalnictwa, wyrównanie
szans).

Polski Fundusz Rozwoju przygotowuje również analizy ekonomiczne, wśród których można znaleźć takie tytuły
jak:
Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego,
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Akumulacja kapitału w gospodarce Polski,
Polskie Startupy 2017,
Poziom rozwoju Polski na tle gospodarki światowej w ujęciu długoterminowym,
Ekosystem i ﬁnanse.

Polski Fundusz Rozwoju na bieżąco aktualizuje informacje o nowych programach, projektach oraz
wydarzeniach przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Ważne informacje
Szczegółowa oferta Polskiego Funduszu Rozwoju znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.
Programy i informacje dedykowane nowym innowacyjnym ﬁrmom, w tym programy ekspansji
zagranicznej, ﬁnansowanie, rozwój biznesu i produktów oraz studia przypadków znajdują się na
dedykowanej stronie internetowej.
Kontakt z Polskim Funduszem Rozwoju:
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. (recepcja): +48 22 537 75 41
fax: +48 22 378 49 51
e-mail: biuro@pfr.pl
Infolinia: 800 800 120 lub +48 22 703 43 00

***
Informacje pochodzą ze strony internetowej PFR.
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