Newsletter 04/2020
Ważne informacje dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Szanowni Państwo,
Rekomendujemy skorzystanie z oferty wsparcia, zawartej w tzw. Tarczy Finansowej
dla Firm – pakiecie rozwiązań, zaakceptowanych przez rząd, który ma na celu ochronę rynku pracy i zapewnienie płynności finansowej firmom, które ucierpiały wskutek
pandemii koronawirusa, obejmujący:
 Finansowanie dla mikrofirm i MŚP, opierające się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.
Subwencja może być przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu,
lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja
będzie mogła zostać wykorzystana również w celu spłaty zaciągniętych kredytów.
Subwencja będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony
od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków. Po spełnieniu warunków
określonych w Programie do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

W tym numerze:
Ważne informacje dla przedsiębiorców w związku
z koronawirusem
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Ten komponent programu PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia br.,
co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 22
kilku dni.
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Szczegółowe informacje:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
 Indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez Polski
Fundusz Rozwoju, w skład którego wchodzą:
Finansowanie płynnościowe – Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm, które może być
przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:
wypłatę wynagrodzeń; zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów
operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi; zobowiązań publicznoprawnych; innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.
Finansowanie preferencyjne – Tarcza Finansowa dla Dużych Firm, które może być
przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania
restrukturyzacyjne.
Finansowanie inwestycyjne – Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm, które może być
udzielane za pomocą instrumentów, takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki zamiennych na akcje w postaci:
 obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych;
 obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota
finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty finansowej
przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19.
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przez Komisję Europejską, tym niemniej jest już możliwe złożenie wstępnego wniosku.

Szczegółowe informacje:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz
Rozwoju S.A. Budżet programu to 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł
to środki bezzwrotne. Więcej informacji: https://pfr.pl/
Polecamy także „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”, dostępny
pod linkiem: https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFRPrzewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

BUR
dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia
o charakterze rozwojowym
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Dolnośląski Pakiet Gospodarczy
Dolnośląski Pakiet Gospodarczy o system pomocy dedykowany
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku.
Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu wynosi
miliard złotych.
Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Pakiet złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Pomoc oparta będzie na dwóch filarach:  finansowym oraz  koordynacyjno-doradczym.
Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie
miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program działań będzie podlegał ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych.
Będzie wprowadzany w trzech etapach:
I ETAP
bieżąca pomoc

II ETAP
łagodzenie skutków

III ETAP
pobudzanie rozwoju

W ramach poszczególnych etapów przewidziane zostały następujące działania:
ETAP I
I DZIAŁANIE - Bezpośrednie wsparcie finansowe
 dofinansowanie do: wynagrodzeń, części kosztów prowadzenia działalności
 preferencyjne pożyczki / poręczenia
II DZIAŁANIE - Pośrednie wsparcie finansowe
 uproszczenia w ramach rozliczeń dotacji
 zawieszenie spłat pożyczek / prolongaty poręczeń
III DZIAŁANIE - Wsparcie doradcze
 wsparcie pracodawców i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne wsparcie
osłonowe dla pracodawców oraz osób szukających pracy
IV DZIAŁANIE - Koordynacja działań pomocowych (obejmuje każdy ETAP)
 obsługa informacyjno–doradcza dotycząca pakietu
 monitoring i analiza potrzeb branż szczególnie zagrożonych lub/i istotnych na Dolnym Śląsku
 akcja informacyjna o działaniach pomocowych
 przegląd przepisów dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku
 dążenie do upraszczania procedur i działań pomocowych
 koordynacja działań pomocowych – komplementarność
ETAP II
Monitoring i korekty ww. Działań z I ETAPU
Zaprogramowanie dalszych dedykowanych DZIAŁAŃ – opartych na szczegółowych eksperckich analizach, m.in.:
 wsparcie finansowe mieszane (zwrotne i bezzwrotne) dla MŚP
 wsparcie doradcze dla mśp doświadczających kryzysu (plany restrukturyzacyjne i naprawcze oraz pomoc przy ich wdrażaniu, mentoring, szkolenia)
 wsparcie finansowe branżowe dla MŚP
 wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych
 doradztwo dla osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników
ETAP III
Monitoring i korekty ww. DZIAŁAŃ z I i II ETAPU
Zaprogramowanie dalszych dedykowanych DZIAŁAŃ – oparte na szczegółowych eksperckich analizach, m.in.:
 wsparcie finansowe inwestycyjne dla MŚP
 wsparcie finansowe mieszane (zwrotne i bezzwrotne) dla MŚP
 wsparcie finansowe branżowe dla MŚP
 wsparcie finansowe na działania B+R
 doradztwo dla osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników
 wsparcie doradcze dla MŚP doświadczających kryzysu (plany restrukturyzacyjne i naprawcze oraz pomoc przy ich wdrażaniu, mentoring, szkolenia)

Więcej informacji:

https://dolnoslaskipakiet.pl/

Źródło tekstu i grafiki: http://www.umwd.dolnyslask.pl/
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 22
Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ogłosiło nabór
wniosków o dofinansowanie projektów na „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”.
Konkurs jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę
40 000 000 euro, tj. 172 636 000 zł.
Warunkiem uzyskania dofinansowania na rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest wybudowanie nowej i/lub zastąpienie istniejącej jednostki bądź układu kogeneracyjnego lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej
przez nowe jednostki bądź układy kogeneracyjne, oparte na energii odnawialnej i/lub cieple odpadowym pochodzącym z procesów produkcyjnych i/lub gazie ziemnym. Realizacja projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji powinna przyczyniać się do odpowiedniego zmniejszenia zużycia paliw stałych.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii
w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na:
Wysokosprawna kogeneracja to wytwarzanie energii elek budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudotrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji,
wy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:
a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10 %
kogeneracji;
 zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglo- w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach
wych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
 wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z proce- sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub
sów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej
poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elekkogeneracji;
 rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elek- trycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych
trycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologicz- wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.
ne.
Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw
dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się do największego ograniczenia emisji CO2przy
jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej
oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.
O dofinansowanie w ramach naboru wniosków, zgodnie z zapisami umowy ws. programu mogą się ubiegać małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.
Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna kwota dofinansowania to 1 000 000 euro tj. 4 315 900 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania to 7 000 000 euro tj. 30 211 300 zł.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie
elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.
Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020r.
Termin wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020r.
Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty są dostępne tutaj:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/
art,28,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwoenergetyczne-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej.html
Więcej informacji o Funduszach EOG:
https://www.eog.gov.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i
-zawodowej
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IATI — Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac
naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze
i przedsiębiorstwa.
Partnerzy Konsorcjum koncentrują swoje działania w obrębie 13 Obszarów Tematycznych, zgodnymi z polami badawczymi zdefiniowanymi przez projekt „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” oraz krajowym i regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami. Partnerzy współpracując ze sobą nad rozwiązaniem konkretnych problemów technicznych i technologicznych w
ściśle wyspecjalizowanych zespołach, tworząc Centra Kompetencji na terenie całej Polski. Odpowiednie Centra Kompetencji są
przypisane do 11 z 13 obszarów tematycznych.
Na łamach kolejnych wydań Newslettera będziemy Państwu przedstawiać Centra Kompetencji tworzone w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.
Transport — w ramach tego obszaru tematycznego utworzono na chwilę obecną pięć Centrów Kompetencji. W bieżącym wydaniu prezentujemy Centrum Kompetencji-Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego.
CK-BEUTL wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI. Zespół CK-BEUTL składa się w większości z młodych naukowców, którzy wspierani są przez doświadczonych mentorów, co czyni CK-BEUTL silną drużyną z dużym potencjałem. CK-BEUTL jest otwarte na współpracę z: uniwersytetami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, które działają
w podobnym obszarze zainteresowań i mają chęć aplikowania do projektów w ramach inicjatywy Horyzont 2020.
Głównymi zainteresowaniami CK-BEUTL są:
 projektowanie systemów Transportu Linowego (kolei linowych, dźwigów osobowych, schodów ruchomych i górniczych maszyn wyciągowych),
 nowe rozwiązania techniczne w systemach transportu linowego (miejskie koleje linowe,
dźwigi osobowe, itp.),
 systemy diagnozowania i monitorowania stanu technicznego Urządzeń Transportu Linowego (termowizja, MTR, MT, PT, UT, VT),
 analizy numeryczne konstrukcji (MES),
 analiza i ocena oddziaływań dynamicznych na pasażerów UTL (antropomorficzny manekin
pomiarowy),
 modernizacja urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych,
 efektywność energetyczna urządzeń transportu linowego,
 diagnostyka urządzeń transportowych w górnictwie,
Celem działalności CK -BEUTL jest realizacja prac naukowo-badawczych z zakresu:
 materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów,
 mechaniki i teorii funkcjonowania zespołów maszyn transportowych,
 napędów maszyn (stany normalnej pracy i stany awaryjne),
 projektowania, eksploatacji, diagnostyki technicznej urządzeń transportu
linowego.
CK-BEUTL współpracowało do tej pory z następującymi jednostkami:

Wyższy Urząd Górniczy,

Urząd Dozoru Technicznego,

Transportowy Dozór Techniczny,

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego,

KGHM S.A.,

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
Kontakt:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu
Al. Mickiewicza 30, Budynek B-2, pok. 117
30-059 Kraków
Tomasz Magiera
Tel. 12 617 33 59
E-mail: magiera@agh.edu.pl , http://kimit.agh.edu.pl/

Biuro IATI Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370
Tel.: +48 71 320 47 67
E-mail: kontakt@iati.pl

Źródło: www.iati.pl

Kontakt:

www.iati.pl

Biuro IATI Kraków
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059
Tel.: +48 12 617 47 42
E-mail: kontakt@iati.pl
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Szybka ścieżka w NCBiR - Koronawirusy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Koronawirusy.
Konkurs jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020.
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R
z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym
SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.
Efektem prac B+R ma być opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania
(produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.
Dofinansowanie mogą otrzymać:  przedsiębiorstwa  konsorcja przedsiębiorstw  konsorcja naukowo-przemysłowe
(składające się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa i minimum jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Projekt dofinansowany w konkursie musi:
 dotyczyć co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu,
 wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
Zakres tematyczny składa się z obszarów, których dotyczyć powinien przewidziany do wdrożenia produkt projektu.
Dla zobrazowania oczekiwanych rezultatów konkursu przedstawiono w obrębie każdego obszaru przykłady tematów
badawczych, przy czym lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych tematów projektów w danym obszarze.
OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania
przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym
Przykładowy temat badawczy:
Zestaw bioreceptorów przeznaczonych do detekcji koronawirusów w systemach POC, w szczególności pozwalających na detekcję SARS-CoV-2.
OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków
oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności
COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej
Przykładowy temat badawczy:
Potwierdzenie w badaniach klinicznych fazy III skuteczności działania zarejestrowanych substancji czynnych
dla zarejestrowanych produktów leczniczych w terapii zakażeń koronawirusami, w tym SARS-CoV-2.
OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARSCoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego
i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego
Przykładowy temat badawczy:
Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia i ratowania życia oraz nowe technologie ich masowej produkcji.
Dofinansowane będą projekty, które obejmują:
 badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.
Projekt może obejmować dodatkowo Pprace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych
na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów
kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż
połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach
eksperymentalnych prac rozwojowych;
200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100
tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością
innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Projekt może być realizowany do 30 czerwca 2023 roku
Nabór wniosków trwa od 6 maja do 31 grudnia 2020 r., do godz. 12:00. Konkurs jest podzielony na trzy rundy.
Trwają one: od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.; od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.; od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r.
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezkakoronawirusy/

Źródło: https://www.ncbr.gov.pl
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Poręczenia wadialne oferowane przez DFG
W związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym,
wywołanym epidemią SARS - CoV - 2, Dolnośląski Fundusz
Gospodarczy - DFG prowadzi w swoim portfolio produkt,
który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności
firm z sektora MMSP, a mianowicie - poręczenie zapłaty
wadium.
Zgodnie z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może
być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG.
Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca, startujący w postępowaniach przetargowych, ma możliwość, m.in.: przeznaczenia
posiadanych środków finansowych na inne cele; wzięcia udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych lub posiadania gwarancji bankowych.
Wadia
Zamiast wpłacać gotówkę, można wziąć poręczenie w wysokości do 100% wadium
 poręczenie zastępuje wadium w formie pieniężnej
 skuteczność poręczenia – taka sama jak wadium w gotówce
 to szybkie i tanie zabezpieczenie wymagane przy udziale w przetargu
Oferta
Poręczenia wadialne w wysokości do 100% wadium.
 Pojedyncze poręczenie w wysokości do 500 tys. zł, na okres do 90 dni.
 Pakiet poręczeń wadialnych (łączny limit poręczeń wadialnych o jakie można wnioskować) w wysokości do 1 mln zł,
do wykorzystania przez okres 12 miesięcy
Dla kogo
Poręczenie wadialne udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, od których organizator przetargu wymaga wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium
Udzielamy poręczeń przedsiębiorcom, którzy posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa dolnośląskiego
Więcej informacji: https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/

WSSE - Portal wymiany pracowników, produktów i usług
W związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu "Strefa Współpracy". Jest to kolejne narzędzie,
które zostało stworzone w celu niwelowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację na rynkach. Portal pozwala na wymianę pomiędzy przedsiębiorcami informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.

 W części "Giełda Pracowników" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych pracowników.

 W części "Giełda Produktów" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych produktów/usług.
Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić prosty formularz, a po jego akceptacji, na wskazany adres e-mail przesyłany jest link
do stworzenia zgłoszenia dotyczącego oferowanego/poszukiwanego pracownika/produktu/usługi.
Administratorem portalu jest WSSE "INVEST-PARK", a udział przedsiębiorców w "Strefie Współpracy" jest bezpłatny.
Więcej informacji na https://kooperacja.invest-park.com.pl/
Kontakt
PLATFORMA WYMIANY PRACOWNIKÓW :
Beata Rzemyszkiewicz,
E-mail: b.rzemyszkiewicz@invest-park.com.pl
PLATFORMA WYMIANY PRODUKTÓW I USŁUG
Szczepan Wojdyła,
E-mail: s.wojdyla@invest-park.com.pl _
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Konkurs „Lider Dostępności priorytetowych branż” 2020
Organizatorem Konkursu jest Minister Rozwoju.
Źródłem Konkursu jest Program rządowy „Dostępność Plus”, realizowany w latach 2018-2025, którego adresatem jest szerokie grono osób ze szczególnymi potrzebami, wśród których wyróżniono w szczególności dwie grupy – osoby
z niepełnosprawnościami i osoby starsze.
Celem Programu „Dostępność Plus” jest
podniesienie jakości i zapewnienie nie- „Dostępność”, zgodnie z definicją określoną w Programie, to właściwość śrozależności życia osób o szczególnych dowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjpotrzebach, w tym osób starszych i osób no-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami
z trwałymi lub czasowymi trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie
w zakresie mobilności lub percepcji. równości z innymi.
Służyć temu będzie poprawa dostępności
przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, produktów i usług.
Celem Konkursu jest:
1. wyłonienie wysokiej jakości produktów lub usług branż priorytetowych wpisujących się w ideę projektowania uniwersalnego, które spełniają kryteria dostępności w rozumieniu Programu „Dostępność Plus”, określonych jako „produkt dostępny”.
2. promowanie najlepszych produktów lub usług, inspirowanie dalszego rozwoju nowych produktów przeznaczonych dla
osób o szczególnych potrzebach, promowanie postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych w zakresie dostępności.
„Produkt dostępny” to taki produkt, który:
a) posiada rozwiązania dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi, poznawczymi, w tym dla osób
z niepełnosprawnościami;
b) przyczynia się do powstania nowych technologii, urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami
w funkcjonowaniu w społeczeństwie;
c) znacząco wpływa na jakość życia osób z niepełnosprawnościami;
d) umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów czy usług na zasadzie
równości z innymi;
e) poprawia komfort i pozwala na możliwie samodzielne życie;
f) znacząco ulepszony produkt lub usługa, zaprojektowana w sposób uniwersalny, tj. służący różnym osobom
bez względu na ich możliwości wynikające z wieku czy poziomu sprawności;
g) nakierowany na zaspokajanie specyficznych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
h) pozwalający osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z tych produktów lub usług na zasadzie równości z innymi.
Do priorytetowych branż zaliczają się:
1. sprzęt medyczny,
2. maszyny i urządzenia,
3. kosmetyki,
4. „Moda Polska” obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski,
5. IT/ICT,
6. meble,
7. biotechnologia i farmacja,
8. usługi prozdrowotne,
9. polskie specjalności żywnościowe,
10. budowa i wykańczanie budowli,
11. jachty i łodzie rekreacyjne,
12. części samochodowe i lotnicze.
Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach:
1. „Polski Eksporter produktu dostępnego”
2. „Innowacyjny produkt dostępny”
3. „Nagroda Grand Prix Ministra Rozwoju”
Nagrody są przyznawane przez Ministra Rozwoju na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej. W każdej z kategorii
przyznawana jest jedna nagroda. W kategoriach określonych w pkt 1-2 oprócz nagrody mogą zostać przyznane maksymalnie
po dwa wyróżnienia. Zdobywcy nagród otrzymują statuetkę oraz dyplom. Zdobywcy wyróżnienia otrzymują dyplom. Laureaci nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureata Nagrody Ministra Rozwoju” w określonej kategorii. Nagroda Ministra Rozwoju, ma charakter honorowy.
Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji,
inwestują w rozwój firmy oraz terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym, wytwarzający
produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności.
Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 czerwca 2020 r.
Więcej informacji oraz odpowiednie dokumenty są dostępne na witrynie Ministerstwa Rozwoju:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-lider-dostepnosci-priorytetowych-branz
Źródło tekstu: https://www.gov.pl/web/rozwoj/
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Spotkania B2B dla Przedsiębiorców
W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network w Austrii serdecznie zapraszamy do udziału w następujących spotkaniach bilateralnych on-line:
Spotkania kooperacyjne podczas 3.edycji Applied Artificial Intelligence Conference
Termin i miejsce: 11 maja 2020, Austria.
Applied Artificial Intelligence Conference to austriackie wydarzenie B2B łączące użytkowników AI i dostawców rozwiązań AI na całym świecie. Na tegorocznej konferencji użytkownicy wymienią się doświadczeniami
dotyczących rzeczywistych przypadków użycia AI w biznesie. W ramach tegorocznej 3 edycji wydarzenia spodziewanych jest około 500 uczestników z ponad 25 krajów. W tym roku Konferencja odbędzie się w całości w
formie wirtualnej, w tym spotkania B2B. Udział w niej będzie możliwy za pomocą smartfona, komputera lub tabletu.
Wśród uczestników znajdą się znani międzynarodowi eksperci, tacy jak Dr Eng Lim Goh, starszy wiceprezes Hewlett Packard
Enterprise, a z Montrealu - jednego z najlepszych hotspotów AI na świecie - jako główny mówca obecny będzie Alex Shee –
COO firmy Element AI, jednej z najszybciej rozwijających się firm w tej dziedzinie.
Wstępnie zaaranżowane wirtualne spotkania B2B pomiędzy uczestnikami i dostawcami rozwiązań, użytkownikami i ekspertami
ze wszystkich sektorów biznesu będą organizowane za pomocą nowego narzędzia B2match dla wirtualnych spotkań.
Ważne daty i informacje:
Rejestracja on-line: https://aaic2020.b2match.io/
do 10 maja 2020 r: ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów
Spotkania kooperacyjne podczas konferencji Corporate Day 2020: start-ups meet corporates – „Connecting Visions”
Termin i miejsce: 12 maja 2020, Austria.
Corporate Day 2020 to austriackie wydarzenie B2B łączące startupy z MŚP na całym świecie. Dzięki ponad
300 bezpośrednim spotkaniom, ubiegłoroczna edycja była
ogromnym sukcesem, a tegoroczny zespół wydarzenia
zostanie wzmocniony przez nowych partnerów z krajów
związkowych Austrii, jak również przez renomowane
austriackie sieci korporacyjne. Tegoroczna edycja odbędzie się 12.05.2020 w formie on-line.
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli startupów z takich branż jak Sztuczna Inteligencja (AI), Internet
Rzeczy (IoT), energia, e-health, technologie środowiskowe, rozwiązania dla transportu i logistyki, czy systemy bezpieczeństwa, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów z firmami z Austrii i innych krajów Unii Europejskiej.
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników, którzy się zarejestrują, a nie wezmą udziału wydarzeniu (nie informując o tym wcześniej głównego organizatora) przewidziana jest opłata w wysokości 100 EUR.
Ważne daty i informacje:
Rejestracja on-line https://corporateday.at/
do 8 maja 2020 r: ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów
Szczegółowych informacji udziela:
Karolina Sobocińska
E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa
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OFERTY KOMERCYJNE
BRRO20200326003

BRFR20200318001

BRUA20200401001

Rumuński dystrybutor maszyn do obróbki
drewna nawiąże długoterminową współpracę
z producentami. Oferta firmy obejmuje
m. in. urządzenia do obróbki drewna litego,
maszyny i linie produkcyjne do laminowanych produktów z drewna, brykieciarki, linie
do produkcji palet, urządzenia odciągowe
itp. Wszystkie produkty są dostarczane do
magazynu znajdującego się w dobrze skomunikowanym regionie centralnym.

Francuski producent oprogramowania do
windykacji nawiąże współpracę z firmami
oferującymi usługi hostingowe, w tym SQL
i JAVA. Produkty firmy stosowane są przez
ponad 170 klientów biznesowych, w tym
takie firmy, jak SUEZ, PwC, Toshiba, Aramark, Sony Music, czy Easytrip.

Ukraiński dystrybutor sprzętu medycznego
nawiąże współpracę z producentami sprzętu
do symulacji, chirurgicznego oraz endoskopowego – do gastro – i kolonoskopii. Obecnie
firma współpracuje m. in. z ponad 40 uczelniami i szpitalami na terenie Ukrainy.

BRCZ20191211001
Czeska firma poszukuje technologii do
oczyszczania ścieków i uzdatniania wod. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu technologii oczyszczania ścieków i powietrza oraz uzdatniania
wody. Obecna jest w 32 krajach, a przy rozwoju produktów współpracuje z wieloma
instytucjami akademickimi i uniwersytetami.
Firma zainteresowana jest bezpośrednią
współpracą z dostawcami rozwiązań technologicznych
z
różnych
dziedzin
(nanotechnologia, filtracja, utlenianie i in.),
które można zastosować w procesach oczyszczania wody.

TRNL20200204001
BODK20200302001
Duński producent przenośnych i półprzenośnych maszyn budowlanych nawiąże
współpracę z dystrybutorami. Oferta firmy
obejmuje m. in. maszyny do recyklingu
gleby, maszyny do mieszania betonu
z glebą i betoniarnie. W celu ograniczenia
trudności logistycznych i negatywnego
wpływu na środowisko, a także w odpowiedzi na wyczerpujące się miejscami
zasoby surowców potrzebnych w branży
budowlanej, firma opracowała mobilną
maszynę dozującą beton, pozwalającą na
odzyskanie do 70% surowca. Producent
eksportuje maszyny do ponad 40 krajów,
oferując partnerom nie tylko wsparcie
techniczne, ale i korzystne warunki finansowe, pozwalające na odroczenie płatności na rok, przy spodziewanym zwrocie
z inwestycji już po 6-12 miesiącach.

Międzynarodowa holenderska sieć handlowa
poszukuje nowych metod i technologii mających na celu poprawę monitorowania i kontroli jakości owoców i warzyw w sklepach
swojej sieci. Firma poszukuje partnerów do
opracowania aplikacji w ramach umowy
o współpracy technicznej.

TRUK20200312001
Brytyjska firma IT specjalizująca się w oprogramowaniu dla branży morskiej (nawigacja
morska i rybołówstwo) poszukuje programisty
C++ w celu modyfikacji posiadanego oprogramowania i jego bieżącej konserwacji. Firma
oferuje współpracę w oparciu o umowę
o świadczeniu usług.

Prezentowane oferty pochodzą z bazy sieci Enterprise Europe Network – Partnering Opportunity Database
Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania ofertowe na łamach biuletynu proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na poniższy adres:
tomasz.charkot@darr.pl
lub faksem na numer: 74 648 04 51
Dane adresowe przekazywane są bezpłatne.
Jednocześnie informujemy, że zabrania się odpłatnego przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobom trzecim oraz innych działań
mających na celu osiągnięcie zysku.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa
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Konkurs: Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca realizuje konkurs „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych” – konkurs horyzontalny (RPDS.01.04.01-IP.01-02-389/19)
Konkurs jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:
1. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu
informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref
aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);
2. promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna
jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne
(informacyjne, promocyjne, edukacyjne).
Założenia projektu obligatoryjnie muszą wpisywać się w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej regionu w zakresie
promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).
Dofinansowanie mogą otrzymać:  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia  jednostki organizacyjne JST  Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania projektów:
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny limit dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania wynosi, 85% wydatków kwalifikowalnych
Konkurs jest realizowany w okresie od 18 maja do 01 czerwca 2020 roku.
Więcej informacji:
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1468-1-4-c-promocja-oferty-gospodarczej-regionu
-na-rynkach-krajowych-i-miedzynarodowych-konkurs-horyzontalny-389-20.html
Źródło: tekstu i grafiki: https://www.dip.dolnyslask.pl

BUR— dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia i usługi o charakterze rozwojowym
Internetowa baza usług rozwojowych prowadzona w formie systemu teleinformatycznego.
Dedykowana instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.
Baza realizuje obsługę następujących procesów: * publikacja ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe, * dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
* zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, * dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, * zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.
Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest podmiotem wpisanym do BUR z uprawnieniami do świadczenia
usług szkoleniowych i doradczych o charakterze rozwojowym, dofinansowywanych ze środków publicznych.
Zapraszamy do kontaktu
Tel.: 74 64 80 438
E-mail: tpark@darr.pl

www.t-park.pl

Dolnośląski Park
Technologiczny
Lower Silesia Technology Park

A: Dolnośląska Agencja

www.darr.pl

Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
T: + 48 74 648 04 00
F: + 48 74 648 04 17
E: darr@darr.pl

Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A

GPS: 50048’57’’N

The Lower Silesian Regional
Development Agency

16016’28’’E
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