Newsletter 08/2020
Akademia Menadżera MŚP II
Już we wrześniu 2020 roku rusza nabór do projektu Akademia Menadżera MŚP II,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 20142020. Stwarza to doskonałą możliwość dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) do pozyskania wsparcia finansowego na zakup usług doradczych
i szkoleniowych, zgodnych z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa.
Dla kogo jest przeznaczony projekt Akademia Menadżera MŚP II?
Dla MŚP planujących wzmocnienie kompetencji menadżerskich właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku, a także pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Dlaczego warto zgłosić firmę do projektu?
Zakwalifikowana do projektu firma uzyska w ramach Akademii Menadżera MŚP II dofinansowanie na oferowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) usługi doradcze, które pozwolą zdiagnozować potrzeby MŚP oraz luki kompetencyjne dotyczące właścicieli firm, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, a także na usługi szkoleniowe, które pozwolą przeszkolić menadżerów
przedsiębiorstw z sektora MMŚP zgodnie z uzyskaną diagnozą.
Zakresy szkoleń realizowanych w ramach wsparcia będą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb firmy oraz wpisywać się w obszar uniwersalnych kompetencji menadżerskich, tj. grup kompetencji dotyczących m.in. zarządzania firmą, orientacji
strategicznej, skuteczności menadżerskiej, przywództwa, zarządzania zespołem oraz
komunikacji i wykorzystywania informacji. Dofinansowanie ww. usług rozwojowych
wynosi 80% i będzie realizowane w formie refundacji kosztów.
Jakie firmy mogą wziąć udział w projekcie?
Do projektu mogą aplikować firmy, które spełnią łącznie poniższe warunki:
 posiadają siedzibę na terenie RP
 mają status mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa,
 spełniają wymogi uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,
 zobowiążą się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej
niż 20% kwoty wsparcia.
Na tle pozostałych instrumentów oferujących wsparcie przedsiębiorcom, projekt
Akademia Menadżera MŚP II oferuje kompleksową analizę umiejętności menadżerskich w firmie oraz różnorodne szkolenia wypełniające luki kompetencyjne kadry
zarządzającej.
DARR S.A., jako Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na dolnośląskim rynku od ponad 25 lat posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje
szerokim zapleczem ekspertów, którzy są w stanie
realizować usługi doradcze oraz szkoleniowe na wysokim poziomie merytorycznym.

W tym numerze:
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w zakresie obsługi MŚP, które wykazują zapotrzebowanie na wskazane usługi.
Jeżeli Twoja firma potrzebuje profesjonalnego wsparcia
w dostosowaniu się do nowych wyzwań zgłoś firmę do DARR S.A. i skorzystaj z wieloletniego doświadczenia ekspertów !
Kontakt: Tomasz Charkot, Tel. 74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Instytucja Zarządzająca:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
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Unijny Fundusz Odbudowy
Zgodnie z ustaleniami szczyt Unii Europejskiej, który odbył się
w lipcu br. w kolejnych siedmiu latach kwota 1,8 bln euro trafi
na doraźną pomoc państwom członkowskim w kryzysie i zapobiegnięcie
recesji, wzmocnienie potencjału Europy w obszarze ochrony zdrowia,
ransformację cyfrową i realizację Zielonego Ładu.
Na tę sumę składa się nowa siedmiolatka na lata 2021–2027 w wysokości
prawie 1,1 bln euro oraz dodatkowe 750 mld euro w ramach nowo powołanego Funduszu Odbudowy.
Jest on bezpośrednim efektem, przedstawionego przez Komisję Europejską w maju br., pakietu działań służących odbudowie
gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem związanym z wpływem pandemii COVID-19 w ramach którego przewidziano
m.in. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Recovery and Resilience Facility (RRF).
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który umożliwi wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy. Fundusz Odbudowy ma wspomóc europejską gospodarkę w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią i dać jej nowy impuls do wzrostu. W ramach tego instrumentu do Polski ma trafić łącznie ok. 750 mld euro
(139 mld euro w bezpośrednich dotacjach i 34 mld euro w ramach uprzywilejowanych pożyczek – w cenach bieżących).
KPO muszą zawierać spójne podejście do realizacji reform i inwestycji na lata 2021-2023. Plany muszą odpowiadać na wyzwania i priorytety określone w ramach europejskiego semestru, w szczególności realizować odpowiednie zalecenia z 2019 r.
i 2020 r., tzw. Country Specific Recommendations – CSRs.
KPO ma również wzmacniać potencjał wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy, wzmacniać odporność gospodarczą i społeczną, łagodzić skutki kryzysu oraz zwiększać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Plan musi również znacząco przyczyniać się do klimatycznej i cyfrowej transformacji oraz przestrzegać środowiskowej zasady „nie szkodzić”. W KPO należy wskazać, czy reforma lub inwestycja przyczynia się w pełni (100%), częściowo (40%), czy też
nie ma wpływu (0%) na transformację cyfrową i klimatyczną. Według szacunków KE, co najmniej 35% środków RRF powinno
być przeznaczone na realizację celu klimatycznego.
KPO muszą być również spójne z informacjami zawartymi w takich dokumentach, jak: Krajowy Program Reform, Krajowy
planie na rzecz energii i klimatu, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji, a także umowa partnerstwa i programy w ramach funduszy unijnych.
Propozycje projektów do planu zostały przedstawione przez poszczególne ministerstwa oraz urzędy marszałkowskie.
Projekty dotyczą różnych dziedzin – Êenergetyki,Ê ochrony środowiska, Êtransportu,Ê innowacji i przedsiębiorczości,
Ê zdrowia,Ê cyfryzacji i Ê spójności terytorialnej.
Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej najwcześniej
od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 (lub 2022 r.). KE ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym KPO.
Przy ocenie kluczowe będzie spełnienie kryterium dot. realizacji CSR oraz wpływu na wzmocnienie potencjału wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy, wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej, złagodzenie skutków kryzysu oraz zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. KPO musi również znacząco przyczyniać się do klimatycznej i cyfrowej
transformacji oraz przestrzegać środowiskowej zasady „nie szkodzić”.
Realizacja rozporządzenia ma przyczyniać się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych Unii na 2030 r. i celu neutralności
klimatycznej UE do 2050 r. Nie ma zatem uzależnienia otrzymania środków RRF od przyjęcia przez zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.
W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła również zmiany w trzech trwających programach operacyjnych polityki
spójności, dzięki czemu polskie firmy i system zdrowotny zyskają kolejne 618 mln euro na przeciwdziałania skutkom kryzysu.
Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zmiany dotyczą m.in. programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki z niego trafią m.in. na dotacje dla średnich firm z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego
(2 mld zł), pożyczki płynnościowe dla MŚP (1,05 mld zł), gwarancje bankowe dla MŚP (600 mln zł) oraz na dotacje
na realizacje projektów badawczo-rozwojowych w obszarach związanych z walką z koronawirusem (200 mln zł).
Z początkiem lipca wygasła część rządowej pomocy dla przedsiębiorców, np. popularne zwolnienia ze składek ZUS. Wciąż
mogą oni korzystać z niektórych instrumentów oraz funduszy unijnych w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego przygotowanego przez MFiPR. Opiera się na dwóch filarach – nie tylko środkach finansowych, ale i ułatwieniach prawnych. Resort
już w połowie marca wydał rekomendacje dla instytucji zajmujących się funduszami unijnymi, żeby łagodniej traktowały rozliczanie dotacji przez firmy i instytucje korzystające z funduszy europejskich. Dzięki temu można było np. wydłużyć nabory
wniosków, przesunąć terminy rozliczania inwestycji czy sfinansować z funduszy UE wydatki na szkolenia czy wyjazdy, które
się nie odbyły przez koronawirusa. Następnie ministerstwo ekspresowo przygotowało specustawę funduszową, opartą
na zasadzie „zero obciążeń, same ułatwienia”, która ułatwia pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE.
Źródło tekstu i grafiki:
https://ec.europa.eu/
https://www.gov.pl/
Notatka informacyjna MFiPR
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 26
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji jest dostępny
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704366#12704366.
Zgłaszającym projekt było Ministerstwo Klimatu. Projekt był procedowany w Parlamencie RP w lipcu i sierpniu br.
Nowelizacja przewiduje szereg zmian, które mają na celu zmniejszyć poziom skomplikowania przepisów prawnych
oraz nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych, których adresatami są przedsiębiorcy chcący wytwarzać energię
w instalacjach OZE.
Główne propozycje zmian obejmują ograniczenie obowiązków koncesyjnych
dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych
instalacji w wyniku podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji OZE,
a także potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej
sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.
Proponuje się także przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu:
1. obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego,
2. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim,
3. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii
elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP,
4. obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej
w ramach systemu aukcyjnego.
Kluczowy, a jednocześnie sporny zapis w projekcie nowelizacji ustawy dotyczy
nowej definicji drewna energetycznego, która dopuszcza możliwość spalania
drewna w elektrowniach.
Naukowcy twierdzą, że spalanie drewna nie jest zieloną energią i nie ograniczy
emisji CO2. Poza tym drewno "niepełnowartościowe", które będzie mogło, zgodnie z nowymi przepisami dot. OZE, trafić do energetyki - jest teraz cennym zasobem dla przyrody. Wraz z organizacjami ekologicznymi powtarzają, że projekt jest poważnym zagrożeniem
dla bioróżnorodności polskich lasów. Poszerzenie odbiorców drewna od Lasów Państwowych o elektrownie, oznacza jednak
nie tylko katastrofę ekosystemów leśnych, ale również problemy dla odbiorców indywidualnych i Polskiej Izby Przemysłu
Drzewnego, która również apelowała o odrzucenie tej nowelizacji.
Z kolei Lasy Państwowe argumentują, że ustawa jest potrzebna, ponieważ z powodu COVID-19 straciły ponad 600 mln złotych.
Na taki argument organizacje pozarządowe wskazują, że drzewa zamierające lub zamarłe, które dla Lasów Państwowych nie
przedstawiają żadnej wartości surowcowej i mają lądować w piecach elektrowni, są siedliskiem tysięcy organizmów (ptaków,
owadów, porostów), wzbogacają również glebę o substancje mineralne i próchnicę oraz dostarczają wielu innych
„ekosystemowych”. Podaje także przykład Słowacji, która przyjęła podobną ustawę i w konsekwencji musiała się mierzyć
z problemem dewastacji najcenniejszych obszarów leśnych. Dlatego też wycofywały się z tej zmiany prawa. Co istotne Słowacja pod względem ilości martwego lub zamierającego drewna jest na trzeciej lokacie w Unii Europejskiej. Na hektar lasu
przypada tam 27,3 m3 takiego drewna. Polska(1) jest 14 pod tym względem z niemal trzykrotnie niższą ilością wynoszącą dokładnie 9,9 m3.
Projekt ustawy po przyjęciu przez Sejm i odrzuceniu przez Senat wrócił do Sejmu. Jeżeli ostatecznie Prezydent podpisze
ustawę, to wejdzie ona w życie już 1 października br. Tymczasem 27 organizacji przyrodniczych i społecznych wystosowało
list otwarty do wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa z apelem o ochronę dziedzictwa przyrodniczego Polski. Zwracają
uwagę, że przyjęta nowelizacja jest kolejnym aktem prawa, którego realizacja jest sprzeczna zarówno z unijnymi dyrektywami środowiskowymi ale i założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, który kładzie nacisk na ochronę bioróżnorodności. Ostrzegają, że jeśli polskie władze nie będą chronić przyrody lasów, to dojdzie do rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, tak jak stało się to w przypadku Puszczy Białowieskiej.
Tekst został opracowany na podstawie następujących artykułów :
„Jest projekt nowelizacji ustawy o OZE” autorstwa Joanny Spiller, Teraz Środowisko
„Nowa definicja drewna energetycznego na ostatniej prostej” autorstwa Katarzyny Zamorowskiej, Teraz Środowisko
„Sejm zezwala na palenie w elektrowniach drewnem z polskich lasów” autorstwa Radosława Ślusarczyka, Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot
„Senat przeciwko paleniu w elektrowniach drewnem z polskich lasów”, autorstwa Radosława Ślusarczyka, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Źródło tekstu i grafiki:
https://pracownia.org.pl/
https://www.teraz-srodowisko.pl/
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IATI — Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych
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 Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych.
Centrum, kierowane przez prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, zostało powołane w dniu 18 marca 2015, przy Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Celem działania centrum jest koordynacja badań w dziedzinie dynamiki i aktywnego sterowania drganiami pojazdów, oraz w
obszarze automatyzacji procesów w przemyśle transportowym.
Główna tematyka badawcza obejmuje:








Zaawansowane badania dynamiki pojazdów kołowych i szynowych
Aktywne i semiaktywne układy sterowania drganiami
Badanie nowoczesnych materiałów kompozytowych i inteligentnych
Diagnostykę i sterowanie w systemach transportowych
Systemy odzysku energii
Automatyzację procesów w przemyśle samochodowym i lotniczym

Planowane projekty badawcze:



Zaawansowane zagadnienia dynamiki pojazdów kołowych, szybkich kolei
i lotnictwa



Opracowanie nowych metod atywnej i semi-aktywnej redukcji drgań pojazdów
kołowych i szynowych



Badanie nowoczesnych materiałów adaptacyjnych i kompozytowych dla przemysłu samochodowego i lotniczego



Zaawansowane metody pomiarów, diagnostyki i sterowania w systemach
transportowych



Opracowanie efektywnych układów odzysku energii ze źródeł drganiowych
Kontakt:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Dr hab. inż. Piotr Cupiał
E-mail: pcupial@agh.edu.pl
http://www.imir.agh.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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Zabezpieczenie kredytów kupieckich dla przedsiębiorców
Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zasad udzielania wsparcia ubezpieczycielom należności handlowych w dobie pandemii COVID-19.
Jej zapisy mają umożliwić – w większym zakresie niż dotychczas – ubezpieczanie przez polskie firmy należności z tytułu kredytów kupieckich.
Ustawa została przyjęta przez Senat w połowie sierpnia br. Obecnie czeka
już tylko na podpis prezydenta RP.
Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym
do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany
przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie
części składki ubezpieczeniowej.
W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu
liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej.
Reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów
kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19.
Zgodnie z zapisami ustawy, reasekuracja dotyczyć może krajowych
i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych
przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r.
Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń
dot. ww. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń
z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań
regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75%
składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych
w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań.
Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość
375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.
Zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie rządowi uchwalenia programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.
Obecnie już w co najmniej w kilku państwach UE trwają intensywne prace nad implementacją rozwiązań, dzięki którym rządy
zamierzają zapobiec obniżaniu przez ubezpieczycieli należności limitów kredytowych i dostępności ubezpieczeń. Komisja Europejska notyfikowała już analogiczne programy pomocowe.
Niemcy wprowadziły program wsparcia bazujący np. na gwarantowaniu/reasekuracji ryzyk zakładom ubezpieczeń. Gwarancja
rządu niemieckiego dla ubezpieczycieli jest ograniczona do pokrycia kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku,
program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich.
Polskie rozwiązanie jest wzorowane na niemieckim modelu wsparcia.
Można wyróżnić cztery rodzaje podmiotów, do których adresowane
są instrumenty wsparcia zawarte w ustawie o zasadach udzielania wsparcia
dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Wśród nich wymienić należy:

 przedsiębiorców, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem
płatności (ok. 8 tys. firm);

 polskich i zagranicznych kontrahentów dokonujących zakupu towarów
i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy
pierwszej (ok. 200 tys. firm);

 zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności;
 firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny.
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/senat-przyjal-ustawe-dot-kredytow-kupieckich
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PWNing Online Security&Code 2020

Wspólnie z @PWN STEM, Instytutem PWN i przewodniczącym rady programowej Gynvaelem Coldwindem zapraszamy na konferencję PWNing Online Security & Code 2020, która odbędzie się 23-24 listopada 2020 roku.
To już V edycja tego kultowego wydarzenia, ale po raz pierwszy odbędzie się ono w formule online.
Poza znaną już ścieżką SECURITY – poświęconą problematyce współczesnego hackingu i bezpieczeństwa IT, program został
rozszerzony o ścieżkę CODE.
Więcej informacji o tegorocznej edycji konferencji dostępnych jest na witrynie internetowej:
https://www.instytutpwn.pl/konferencja/pwning/

Fundusz kapitałowy EIC
Komisja Europejska powołała do życia Fundusz kapitałowy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).
Fundusz zapewni kapitał od 0,5 mln do 15 mln euro na finansowanie przełomowych innowacyjnych projektów wybranych do wsparcia w ramach finansowania mieszanego dostępnego w konkursach EIC Accelerator (grant i kapitał inwestycyjny).
Po raz pierwszy Komisja Europejska dokona bezpośrednich inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa typu start-up w zamian za udziały na poziomie od 10% do 25%. Europejski Bank Inwestycyjny, jako doradca funduszu EIC w imieniu Komisji
Europejskiej, będzie zarządzał udziałami Komisji.
Fundusz EIC wypełni lukę w finansowaniu firm na etapie wdrożeniowym, i zapewni finansowanie kapitałowe, w sytuacji
kiedy nie mogą liczyć wsparcie ze strony ani ze strony banków ani kapitału venture.
Pierwszy konkurs pilotażowego programu EIC Accelerator dający możliwość uzyskania finansowania mieszanego został ogłoszony jesienią 2019 r. Do marca 2020 r. wybrano ogółem 102 start-up’y i MŚP działające we wszystkich sektorach intensywnie
korzystających z technologii (zdrowie, ICT, energia itp.). Wartość finansowania mieszanego to kwota prawie 400 milionów
euro. Kolejne firmy zostały już wybrane w ramach lipcowego konkursu w obszarze Green Deal EIC Accelerator w lipcu br. oraz
w zostaną wybrane w ostatnim konkursie bieżącego roku zaplanowanym na listopad. Spółkom tym uważnie przygląda się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który działa jako doradca inwestycyjny funduszu EIC.
Od 2021 r. Fundusz EIC będzie finansowany przez Europejską Radę ds. Innowacji, która będzie jednym z filarów programu
Horyzont Europa – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027. W zależności od
zapotrzebowania i jakości wniosków oczekuje się, że co najmniej jedna trzecia budżetu EIC (obecnie proponowane jest 10
mld euro) będzie dostępna w formie kapitału zarządzanego przez Fundusz EIC.
Oprócz finansowania kapitałowego przedsiębiorstwa wspierane przez EIC Accelerator otrzymują grant w wysokości do 2,5
miliona euro oraz mają dostęp do mentoringu, coachingu biznesowego i współpracy z inwestorami, przedsiębiorstwami i
podobnymi przedsiębiorcami w ramach
tzw. Business Acceleration Services.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities
Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/63019:fundusz-kapitalowy-eic
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B2B Contact+Contract 2020 Online
Ośrodek Enterprise Europe Network działający
przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych
B2B Contact-Contract 2020 Online.
Spotkania B2B to doskonała szansa dla przedstawicieli przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego do nawiązania
międzynarodowych kontaktów biznesowych, wymiany
doświadczeń, wiedzy oraz znalezienia inspiracji do kolejnych projektów lub inicjatyw. Spotkania zostaną zrealizowane w formule online w dniach 5-7 października 2020 roku.
Spotkania B2B są adresowane przede wszystkim do następujących branż:

 Górnictwo, metalurgia, ceramika, technika szklarska
 Materiały i komponenty do budowy maszyn
 Napędy, hydraulika i pneumatyka, technologia chłodzenia i klimatyzacja
 Energetyka i elektrotechnika wysokoprądowa
 Elektronika, automatyka i technika pomiarowa
 Badania, rozwój, transfer technologii
 Maszyny do obróbki metali i formowania, narzędzia
 Przemysł odlewniczy
 Spawalniczy
 Technologia powierzchni
 Tworzywa sztuczne, guma, kompozyty
 Chemikalia dla inżynierii
Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach B2B Contact-Contract 2020 Online:
■

Każde spotkanie to szansa na nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych

■

Spotkania to możliwość do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz zainicjowania nowych projektów

■

Spotkania w formie on-line to ciekawa alternatywa dla organizowanych tradycyjnie spotkań B2B

Sposób rejestracji:
 Należy wypełnić formularz rejestracyjny – do 2 października 2020
 Po rejestracji można zapraszać partnerów do spotkań, wybierając ich z listy uczestników.
 Przy użyciu swojego indywidualnego konta każdy uczestnik może zarządzać agendą spotkań.
Informacje o wydarzeniu są dostępne na witrynie internetowej:
https://events.b2match.com/e/cc-msv-2020
Szczegółowych informacji udziela Tomasz Charkot, Tel.:74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO

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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Torino FashionMatch 2020
Ośrodek Enterprise Europe Network działający
przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych
Torino FashionMatch 2020.
Spotkania B2B to doskonała szansa dla przemysłu odzieżowego do nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń, wiedzy oraz znalezienia inspiracji do
kolejnych projektów lub inicjatyw. Spotkania B2B są realizowane w ramach 5 edycji TORINO FASHION WEEK (3-9 października 2020 roku), które stanowi 7 dniowe międzynarodowe wydarzenie, obejmujące pokazy mody, prezentacje i warsztaty.
Spotkania B2B są adresowane przede wszystkim do następujących branż:

 styliści i projektanci mody
 prekursorzy nowych marek (odzież, akcesoria modowe), start-upy
 dystrybutorzy, przedstawiciele handlowi i sklepy z modą
 platformy handlu elektronicznego
 agencje PR, agencje marketingowe i konsultanci biznesowi
 nabywcy
 uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe
Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach B2B podczas TORINO FASHION WEEK:
Każde spotkanie to szansa na nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych. Spotkania to możliwość do wymiany
doświadczeń, wiedzy oraz zainicjowania nowych projektów. Warsztaty towarzyszące spotkaniom, umożliwiają poznanie nowych trendów w branży modowej.
Wszyscy uczestnicy spotkań B2B uzyskają możliwość:
■

udziału w spotkaniach B2B w formie on-line oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych

■

udziału w webinariach Fashion Talks, które poprowadzą międzynarodowi eksperci z zakresu nowych technologii, trendów
oraz innowacji w branży modowej oraz połączenia się z mobilną aplikacją, która umożliwi śledzenie Live Streaming TFW
2020 oraz innych dedykowanych usług podczas wydarzenia

Sposób rejestracji:
 Należy wypełnić formularz rejestracyjny – do 30 września 2020
 Po rejestracji możesz zapraszać partnerów do spotkań, wybierając ich z listy uczestników .
 Przy użyciu swojego indywidualnego konta każdy uczestnik może zarządzać agendą spotkań.
Informacje o wydarzeniu są dostępne na witrynie internetowej:
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/
Szczegółowych informacji udziela Tomasz Charkot, Tel.:74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO

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
BRNL20200223001

BRNL20200721001

BRDE20190612001

Holenderska marka odzieżowa, oferująca
ubrania dla młodych kobiet i mężczyzn, poszukuje podwykonawcy, któremu zleci szycie
swojej kolekcji. Początkowo będą to małe
partie (50-100 sztuk) obejmujące t-shirty,
swetry i bluzy z kapturem, z dostawą do zleceniodawcy w ciągu 3-4 tygodni od zaakceptowania próbki.

Holenderska firma zleci produkcję namiotów. Namioty będą wykonywane wg projektu dostarczonego przez zleceniodawcę
i ze specjalnego tworzywa blokującego
nadmierne nagrzewanie się wnętrza, również zapewnionego przez zleceniodawcę.

Niemiecka firma zajmująca się produkcją
wysokiej jakości mebli i elementów meblowych poszukuje partnerów wyspecjalizowanych w projektowaniu z wykorzystaniem
oprogramowani IMOS (rozwiązania programowe dla przemysłu meblowego i wnętrz). Firma
oferuję długoterminową umowę serwisową
lub outsourcingową.

BOIT20190220001
Włoska firma z siedzibą w Neapolu specjalizująca się w produkcji odzieży, obuwia
i akcesoriów do ochrony osobistej poszukuje
dystrybutorów z rozbudowaną siecią kontaktów wśród organów administracji publicznej,
organizacji wolontariackich, agencji ochrony
ludności oraz przedsiębiorstw zatrudniających pracowników służby zdrowia i ratowników.

TRNL20200204001
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.

TRGR20200408001

Firma z Grecji – jeden z największych
w Europie producentów kabli wysokiego
napięcia – poszukuje rozwiązań technoloHolenderska firma działająca w branży mię- gicznych do pomiaru temperatury kabli
snej od 1858 r. poszukuje producenta pieczo- (w skali od 0 do 150 °C) w celu oceny ponego boczku zainteresowanego współpracą ziomu ich integralności pod napięciem.
w ramach umowy produkcyjnej lub outsourcingowej

BRNL20200803001

BRLT20200508001
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, 10250 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.

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 Szybka ścieżka „Agrotech”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Szybka Ścieżka
„Agrotech” (konkurs numer: 7/1.1.1/2020). Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie do finansowania projektów, których rezultatem jest rozwój
nowych technologii w sektorze rolnym. Projekty powinny obejmować badania przemysłowe
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których
efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności
gospodarczej. Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych
w Zakresie tematycznym konkursu, a mianowicie: Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie,
Mechanizacja w rolnictwie, Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji
i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, Rolnictwo precyzyjne (smart fields), Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolnospożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza oraz Bioenergia i biomateriały. Projekty powinny wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Projekty mogą być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych
(regiony słabiej rozwinięte to wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).
Dofinansowanie mogą otrzymać  przedsiębiorstwa  konsorcja przedsiębiorstw  konsorcja naukowo-przemysłowe (składające
się z maks.. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze .
Wartość kosztów kwalifikowanych:
- dla projektów realizowanych samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
- dla pozostałych projektów – od 2 mln PLN do 50 mln euro.
Termin naboru wniosków: 10 września – 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezkaagrotech/
Źródło: 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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