Newsletter 05/2020
Ważne informacje dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Szanowni Państwo,
Rekomendujemy skorzystanie z oferty wsparcia, zawartej w tzw. Funduszowym
Pakiecie Antywirusowym – pakiecie, który uzupełnia rządową Tarczę Antykryzysową. Środki pakietu w wysokość ok. 3 mld zł pochodzą z funduszy europejskich.
Z pomocy w formie dotacji będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej epidemią COVID-19:

 średni przedsiębiorcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR (pula środków to ok. 2 mld zł)

 mikro i mali przedsiębiorcy w ramach regionalnych programów operacyjnych
poszczególnych województw – RPO (pula środków to ok. 500 mln zł).

 średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, pod-
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ność gospodarczą.
COMPAS
4
Dotacja będzie mogła być przeznaczona między innymi na opłacenie mediów (gaz,
Europejski Zielony Ład
prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem EIC ACCELERATOR Pilot (dawniej Instrument MŚP)
z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.
Projekt Sieci Otwartych Innowacji

W przypadku POIR i POPW wnioski o wsparcie będzie przyjmowała Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP. Z kolei w przypadku RPO procesem będą zarzą- MIT Enterprise Forum CEE
dzały regionalne instytucje odpowiadające za zarządzanie środkami unijnymi
tj. urzędy marszałkowskie poprzez wskazane przez nie instytucje.
Uruchomienie działania jest planowane na czerwiec br., a pomoc przedsiębiorcom
będzie udzielana do końca 2020 roku.
Źródło:
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O Tarczy antykryzysowej dla biznesu on-line
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na cykl edukacyjnych wideokonferencji na temat rozwiązań przygotowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników.
HARMONOGRAM KONFERENCJI
Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu
■ Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców - tanie źródło finansowania w okresie kryzysu (02.06.2020)
■ Pakiet mieszkaniowy jako impuls dla gospodarki (03.06.2020)
■ Wsparcie dla innowacyjnych - utrzymanie płynności i dopłata do kredytu czyli gwarancje Biznesmax BGK oraz Jak sfinansować
wdrożenie technologii w MŚP - Kredyt na innowacje technologiczne (04.06.2020)
■ Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym (09.06.2020)
■ Tarcza samorządowa (10.06.2020)
■ Zrównoważone finansowanie - dlaczego i w jaki sposób dotyczy to mojej firmy? (16.06.2020)
■ Zamówienia publiczne w dobie epidemii – praktyczne wskazówki dot. prowadzenia postępowań. (17.06.2020)
■ Ochrona miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorców z środków FGŚP i FP (18.06.2020)
■ Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS (23.06.2020)
■ Jak prowadzić firmę online - narzędzia dla przedsiębiorców na Biznes.gov.pl (24.06.2020)
■ Oferta ARP w ramach Tarczy Antykryzysowej (25.06.2020)
■ Branża turystyczna – praktyczne rozwiązanie zapisów zawartych w Tarczy Antykryzysowej (30.06.2020)
■ Szybka Ścieżka - Covid-19 (01.07.2020)
W maju br. odbyły się następujące wideokonferencje, z których zapis będzie
https://www.parp.gov.pl/tarcza#harmonogram
■ Pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej (26.05.2020)
■ Wydłużony termin na złożenie zeznań przez przedsiębiorców i zapłaty podatków (27.05.2020)
■ Zmiany w PZP w celu przeciwdziałania epidemii oraz nowe PZP jako impuls dla gospodarki (28.05.2020)

dostępny

pod

linkiem:

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/tarcza

Wydarzenia on-line związane z działalnością w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2
WEBINARIUM
Organizacja stanowisk pracy w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2
(01.06.2020)
Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej przygotowującej
się na powrót pracowników, z naciskiem na bezpieczną organizację miejsc pracy.
https://www.een.org.pl/component/content/article/61271:webinarium
-organizacja-stanowisk-pracy-w-%20czasach-pandemii-wirusa-sars-cov-2

TARGI, MISJE I SPOTKANIA BIZNESOWE
■ Zrównoważona gospodarka wodami – spotkania b2b online z firmami norweskimi 09.06.2020 – 10.06.2020
■ Innovat&Match: spotkania b2b online dla klastrów (10.06.2020 – 12.06.2020)
■ DMEA 2020. Rozwiązania IT dla medycyny: spotkania b2b online (17.06.2020 – 18.06.2020)
■ Medtec Summit Partnering: spotkania b2b online dla branży medycznej (30.06.2020 – 02.07.2020)
https://www.een.org.pl/#events
KONKURS
EIT Digital Challenge 2020 (07.06.2020)
Konkurs jest organizowany przez EIT Digital Challenge, a udział mogą wziąć startupy
z sektora digital deep tech, które:

 sprzedają już swój produkt/usługę, mają klientów
 potrzebują wsparcia przy skalowaniu biznesu.
https://www.een.org.pl/component/content/article/60827:startupie-aplikuj-juz
-teraz-i-wez-udzial-w-eit-digital-challenge-2020

Rekomendujemy również webinarium „Innowacje w czasach kryzysu”, które odbyło się w dniu 29 maja br.
Była to konferencja dla przedsiębiorców, której tematami przewodnimi były: transformacja cyfrowa, zarządzanie i budowa MŚP w dobie kryzysu koronawirusa
Konferencja odbyła się online, w formie transmisji live na Facebooku oraz na Youtube.
Więcej informacji: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/innowacjewczasachkryzysu
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 23
Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ogłosiło nabór
wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę/
modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła”.
Konkurs jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę
37 988 705 euro, tj. 163 955 451,90 zł.
Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia
zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz
do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów
ciepłowniczych, w szczególności obejmujące prace polegające na:

 rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;

 zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie
paliw;

 zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;

 wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
 zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi

Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia
projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE.
Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł
energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji
CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.
Warunkiem przeprowadzenia procesu modernizacji systemów
ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki
produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie
ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw
kopalnych.

przez paliwa ekologiczne.
Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.
Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do ograniczenia emisji
CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej
i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej.
O dofinansowanie w ramach naboru wniosków, zgodnie z zapisami umowy ws. programu mogą się ubiegać małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.
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 – 31.08.2020r.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty są dostępne tutaj:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/
art,29,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwoenergetyczne-budowamodernizacja-miejskich-systemow-cieplowniczych.html
Więcej informacji o Funduszach EOG:
https://www.eog.gov.pl/
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
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IATI — Centrum Projektów i Studiów Metropolitalanych COMPAS
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-Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS.
Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS przy Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), koordynowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki.
Centrum Kompetencji COMPAS jest strukturą organizacyjną integrującą przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe z różnych obszarów tematycznych (zwłaszcza: transport, środowisko, energia, bezpieczeństwo) mające na celu wkład w zintegrowane projektowanie i planowanie
rozwoju przestrzennych struktur metropolitalnych. Akcent położony jest na rolę inżynierskich projektów wiążących harmonijnie nowe rozwiązania technologiczne – zwłaszcza w zakresie transportu i infrastruktury – z pozostałymi elementami zagospodarowania przestrzennego
obszarów funkcjonalnych o znaczeniu metropolitalnym.
Oferta tematyczna Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS
■

Metodologia planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

■

Transport i bezpieczeństwo metropolitalnych struktur urbanistycznych

■

Architektura, budownictwo i przestrzenie podróży w zintegrowanych strategiach rozwoju środowiska metropolitalnego

■

Środowisko mieszkaniowe w miejskich obszarach funkcjonalnych

■

Przestrzeń dziedzictwa w miejskich obszarach funkcjonalnych

■

Nowe rozwiązania inżynierii transportu i środowiska w metropolitalnych
projektach urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych spełniających
współczesne standardy energooszczędności

■

Przestrzeń architektoniczno-urbanistyczna i nowe konstrukcje inżynierskie
metropolitalnych systemach transportowych

■

Architektura, urbanistyka i inżynieria środowiska pracy

Więcej informacji: compas-iati.e-science.pl
Kontakt

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel. 12 628 20 00
E-mail: kancelaria@pk.edu.pl
www.pk.edu.pl

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

Źródło: www.iati.pl

Biuro IATI Kraków
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059
Tel.: +48 12 617 47 42
E-mail: kontakt@iati.pl

www.iati.pl
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Europejski Zielony Ład
Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) to pierwsza kompleksowa strategia Unii Europejskiej, dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
Poprzez tę strategię Europa aspiruje, że w 2050 roku będzie pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.
Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę
o obiegu zamkniętym
przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.
Aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje zaproponowane zostało europejskie prawo o klimacie,
Podstawowym aktem prawnym jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), COM(2020) 80 final, 2020/0036(COD). Dokument w języku polskim jest dostępny po linkiem: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0080&qid=1588581905912&from=EN
Pozostałe dokumenty są dostępne pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=COM%282020%
29+80+final&qid=1590425856200&type=quick&scope=EURLEX&locale=pl
Osiągnięcie celu, określonego w strategii, będzie wymagało działań takich jak sektorach gospodarki jak:

 inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
 wspieranie innowacji przemysłowych
 wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego

 obniżenie emisyjności sektora energii
 zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
 współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy
światowych norm środowiskowych.
UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających
skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego
najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.
Obszary polityki, objęte działaniami:
Różnorodność biologiczna
Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu
Od pola do stołu
Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy
Sustainable agriculture
Zrównoważony rozwój w rolnictwie UE i na obszarach wiejskich dzięki wspólnej polityce rolnej
(WPR)
Czysta energia
Szansa dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii
Zrównoważony przemysł

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.
Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy
i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej
strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną,
zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

 która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
 w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów

 w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.
Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych
z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach
polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne
środowisku cykle produkcyjne
Budowa i renowacja
Sektor budowlany
ekologiczny

musi

stać

się

bardziej

Aspirowanie do miana
pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu

Zrównoważona mobilność
Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu
Eliminowanie zanieczyszczeń
Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń
Climate action
Uczynienie UE neutralną dla klimatu do 2050 r
Źródło tekstu i grafiki: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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EIC ACCELERATOR Pilot (dawniej Instrument MŚP)
Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to inicjatywa
Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich
innowatorów:  przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz  naukowców w
realizowaniu ich projektów.
Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez dwa główne instrumenty
finansowania:
■ Pathfinder – dla wczesnych etapów prac B+R
■ Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.
Działalność ta ma być uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii (EIT).
Budżet EIC Accelerator na lata 2019-2020 jest szacowany na 1,3 mld euro.
Program zastąpił tzw. Instrument II Fazy MŚP.
DLA KOGO
Jest to pilotażowy program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.
Jest to instrument skierowany do pojedynczych podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu,
mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej
skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.
Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.
O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.
Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 6) – „Demonstracja produktu – dokonano
demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”.
Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat w ramach którego składa wniosek.
CO OFERUJE
W ramach instrumentu są dostępne dwie ścieżki finansowania:
1. W formie samego grantu – kwota dofinansowania od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro – 70 % kosztów
kwalifikowalnych
lub
2. grantu i kapitału mieszanego tzw. blended finance (grant plus finansowanie udziałowe) – do 17,5 mln euro
w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego).
Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.
Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi
oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.
Czas trwania projektu od 12 do 24 miesięcy.
We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ
na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.
Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Ocena wniosku zazwyczaj trwa około 2 miesięcy.
Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp
do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi. W przypadku coachingu, beneficjent może skorzystać do 12 dni pracy z coachem. Przedsiębiorca wybiera go z bazy prowadzonej przez Komisję Europejską.
Terminy konkursów w 2020 roku:
■ 8 stycznia 2020,
■ 18 marca 2020,
■ 19 maja 2020,
■ 7 października 2020.
W ramach Programu Horyzont 2020 wniosek możemy złożyć wyłącznie drogą online, poprzez portal Funding & Tenders.
Więcej informacji na stronie Executive Agency for SMEs (EASME)
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-fundingopportunities
Mapa z wykazem firm, które uzyskały wsparcie w ramach instrumentu, jest dostępna tutaj: https://sme.easme-web.eu/#
Źródło tekstu i grafiki: http://kpk.gov.pl/msp-w-h2020?page_id=14919
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Projekt Sieć Otwartych Innowacji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) ogłosiła nowy konkurs na transfer
technologii w ramach działania 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 - Sieć Otwartych Innowacji.
Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które
stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na
inwestycje w innowacje.
Istotne aspekty konkursu to:
Zwiększona wartość pomocy de minimis!
Najważniejszą zmianą jest zwiększenie intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia wzrośnie
we wszystkich województwach. Przedsiębiorca nadal będzie miał możliwość wyboru jednej z form wsparcia: pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Ustalenie minimalnej kwoty dofinansowania
Dotąd minimalna wielkość projektu, z jakim przedsiębiorca mógł aplikować o grant była określana na podstawie kosz-tów kwalifikowalnych i wynosiła 100 tys. zł. W ramach konkursu na transfer technologii, wprowadzona zosta-nie minimalna kwota dofinansowania i będzie wynosić 150 tys. zł.
Zmiany w dokumentacji projektowej
Istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie też znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych
w ramach konkursu.
Przedsiębiorcy poszukują finansowania na zakup innowacyjnego IP
ARP wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców, stąd chociażby zmiany dokonane w trakcie wcześniejszego naboru w zakresie
redefiniowania dawcy technologii czy wydłużenia naboru wniosków o 3 miesiące.
Konkurs będzie podzielony na rundy miesięczne i będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji.
Więcej informacji:
https://siecotwartychinnowacji.pl/

MIT Enterprise Forum CEE
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej zaprasza do czwartej edycji
progra mu
ak cel er cyjn ego
MIT
Enterpr is e
Foru m
CEE .
Program MIT Enterprise Forum CEE jest częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum, afiliowanej z najlepszą na świecie uczelnią technologiczną Massachusetts Institute of Technology.
Celem programu jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych
start-up’ów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich
potencjału z wiedzą i zasobami czołowych przedsiębiorstw oraz doświadczeniem polskich i międzynarodowych mentorów.
Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej, która dotychczas pod marką MIT Enterprise Forum
Poland zrealizowała z sukcesem pięć edycji program akceleracyjnego dla polskich startupów naukowo-technologicznych.
Pięć najbardziej obiecujących start-up’ów będzie uczestniczyć w tygodniowym warsztacie (bootcamp) w Bostonie, gdzie
młodzi przedsiębiorcy będą mieli szanse zaprezentować swoje rozwiązania w ekosystemie zbudowanym wokół najlepszego
na świecie uniwersytetu technologicznego – Massachusetts Institute of Technology.
Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 28 czerwca 2020 roku.
Więcej informacji na temat programu:
https://mitefcee.org/?fbclid=IwAR390NUHBKFEi4kYvdBV7TfhA2LsDs2xnvyiO3gEE3uhjz1_kX93kBmxgJU
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Technology & Business Cooperation Days 2020
W imieniu Ośrodków Enterprise Europe Network w Niemczech zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych on-line
organizowanych podczas Technology & Business Cooperation Days 2020 w dniach 13—16 lipca 2020 roku.
Tegoroczne spotkania w ramach Technology & Business Cooperation Days 2020 miały odbyć się w tradycyjnej formie podczas Targów Hannover Messe, które są najważniejszymi na świecie wydarzeniem z zakresu technologii dla przemysłu skupiające się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej. Ze względu na obecną sytuację pandemii COVID-19 zostały
przeniesione do wirtualnego świata.
Obecna edycja tej prestiżowej imprezy jest skierowana do następujących branż:

 Przemysł 4.0 oraz Rozwiązania Smart Factory
 Zasobowe i energooszczędne technologie produkcyjne
 Zrównoważona Energia i Mobilność
 Instrumenty pomiarowe
Weź udział w spotkaniach on-line i wykorzystaj swoją szansę na innowacje!
Zdobądź nowe możliwości i przewagę konkurencyjną poprzez współpracę badawczo-rozwojową i technologiczną, a także biznesową.
Udział w wydarzeniu on-line jest bezpłatny.
Ważne daty i informacje:
Rejestracja on-line https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
do 7 lipca 2020, godz. 12:00: ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów
Agenda spotkań:

13.07.20 13:00-15:40,
14.07.20 10:00-13:40 oraz 14:00-17:20,
15.07.20 10:00-13:40 oraz 14:00-17:20,
16.07.20 10:00-13:40.

Jak przebiega proces rejestracji?
Krok 1.
Zarejestruj się do 30 czerwca 2020 na wskazanej www i upewnij się, że zaznaczyłeś pole "matchmaking session", jeśli chcesz
zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. Zaznacz, że Twoim suport office na tym wydarzeniu jest PL-Dolnośląska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krok 2.
Opublikuj profil, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na stronie https://technology-businesscooperation-days-2020.b2match.io/marketplace. Twój profil opisuje to, czego szukasz i co oferujesz potencjalnym partnerom. Im lepiej opisany będzie Twój profil, tym więcej otrzymasz zapytań o spotkanie! Jeśli nie wiesz czy Twój profil spełnia
wszystkie wymagania, napisz do nas - pomożemy!
Krok 3.
Możesz wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowanymi na daną sesję. Na kilka dni przed
wydarzeniem otrzymasz osobisty harmonogram z godzinami dla Twoich spotkań. Twój support Office będzie Ciebie wspierał
w całym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań.
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

8

OFERTY KOMERCYJNE
TRUK20181122002

BRLT20200508001

BRSE20200507001

Brytyjska firma, zajmująca się projektowaniem i produkcją organicznych i nadających
się do recyklingu tekstyliów na odzież
wierzchnią i akcesoria odzieżowe, poszukuje
partnerów z doświadczeniem w zakresie produkcji zrównoważonych ekologicznie i zaawansowanych technologicznie tkanin. Firma
oferuję współpracę w oparciu o umowę
o współpracy technicznej.

Litewski producent i dystrybutor sukienek
nawiąże współpracę z producentami innych wyrobów dla kobiet i dziewcząt
w celu poszerzenia oferty sprzedaży
w swojej sieci sklepów zlokalizowanych
w największych galeriach handlowych na
Litwie. Poszukiwane produkty to w szczególności: sukienki w różnych stylach, bluzki, t-shirty i spódnice, rajstopy – klasyczne, kolorowe i ze wzorem, 10-250 den,
obuwie na co dzień, torebki, paski, portfele, rękawiczki – ze sztucznej lub naturalnej skóry, szale i apaszki. Firma nawiąże długoterminową współpracę z partnerami, których produktów nie ma jeszcze
na litewskim rynku, by zostać ich wyłącznym przedstawicielem.

Szwedzki producent akcesoriów sportowych
i turystycznych nawiąże współpracę z firmą,
która wyprodukuje pikowane, ocieplane koce
outdoorowe z nylonu, z wypełnieniem poliestrowym. Oczekiwane elementy wykończenia
to podwójne szwy, mocowanie zatrzasków
i nadruk logotypów, a także produkcja toreb
nylonowych jak na śpiwory.

BRFR20200507002

Francuski producent składników pozyskiwanych ze ślimaków szuka partnera, który
świadczy usługi ekstrakcji i filtracji. Firma
specjalizuje się w wytwarzaniu składników
stanowiących bazę dla suplementów diety
i zdrowej żywności, pozyskiwanych z mięsa
i produktów pochodnych ślimaka. Rolą poszuBRES20200507001
kiwanego partnera będzie: mielenie surowProducent rękawic nitrylowych poszukiwaca, przeprowadzanie hydrolizy enzymatyczny jest przez dystrybutora produktów menej, oddzielanie elementów stałych od płyndycznych i kosmetycznych z Barcelony.
nych, przeprowadzanie procesu ultrafiltracji.
Rękawice, sprzedawane pod marką dystrybutora na rynku hiszpańskim, mają służyć
do zabezpieczenia przed COVID-19. Firma
posiada 30 lat doświadczenia i dużą sieć
dystrybucyjną w Hiszpanii.

BRES20200124001
Hiszpański startup szuka partnerów do opracowania innowacyjnej technologii wytłaczania (ekstruzji) termoutwardzalnego poliuretanu jako plastiku używanego w budownictwie.
Firma z branży chemicznej posiada wiedzę
technologiczną, lecz potrzebuje zasobów
przemysłowych by zbudować linie produkcyjne materiału, który ma szanse zrewolucjonizować rynek plastików budowlanych. Partnerem może być firma z branży chemicznej,
projektów inżynieryjnych lub konstrukcji
technologicznych. Umowa podwykonawstwa
i outsourcingu.

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: „Rzeczy są dla ludzi”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) uruchamia konkurs „Rzeczy są dla ludzi”.
Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac
przedwdrożeniowych, przy czym projekt musi obejmować przynajmniej prace rozwojowe.
Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się
do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.
Szczegółowy zakres tematyczny, określony w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu, jest dostępn pod
linkiem:https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Krajowe/rzecz_sa_dla_ludzi/3._Zakres_tematyczny_konkursu_Rzsdl.pdf
Dofinansowanie mogą otrzymać: 
(maksymalnie 4).

jednostki naukowe  przedsiębiorstwa 

konsorcja składające się z ww. podmiotów

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania projektów:
W przypadku przedsiębiorstw od 25% do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa (mikro,
małe, średnie, inne niż MŚP) oraz przedmiotu dofinansowania (na badania przemysł. na badania przemysł. z uwzgl. premii na prace
rozwoj. na prace rozwoj. z uwzg. premii na prace przedwdroż. – de minimis).
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%
Konkurs jest realizowany w okresie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-rzeczy-sa-dla-ludzi/
Źródło: tekstu i grafiki: https://www.ncbr.gov.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

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
GPS: 50048’57’’N
16016’28’’E

www.darr.pl

Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A
The Lower Silesian Regional
Development Agency
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