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Akademia Menadżera MŚP 2
W ramach Akademii Menadżera MŚP możliwe jest uzyskanie przez mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa dofinansowania na zakup usług doradczych i szkoleniowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla
kadry menedżerskiej.
Dofinansowaniem mogą być objęte usługi doradcze i szkoleniowe zakupione z Bazy Usług
Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl), które pozwolą:
 zdiagnozować:
potrzeby mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa
luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych
do objęcia stanowiska kierowniczego
 przeszkolić menedżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym:
 właścicieli
 pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Wsparcie wyniesie do 80% wartości usługi, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają
przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie, przy czym kwota jaką może otrzymać
przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości
przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu, których jest
pięć. W każdym z Makroregionów funkcjonuje Operator, który udziela szczegółowych informacji oraz koordynuje realizację projektu:
 Makroregion 1 (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińskomazurskie ) – ProcessTeam Sp. z o.o.,
 Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza,
 Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
 Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa,
 Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie)
– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
Źródło: https://www.parp.gov.pl/
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Fundusze unijne w latach 2021-2027
W grudnia 2020 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie numer referencyjny:
2018/0166 (APP), określające wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021–
2027. Dokument w języku polskim jest dostępny pod linkiem:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9970-2020-INIT/pl/pdf.
Rozporządzenie przewiduje długoterminowy budżet w wysokości 1 074,3 mld EUR oraz włączenie do niego Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wraz z unijnym instrumentem odbudowy
Next Generation EU o wartości 750 mld EUR Unia zyska na nadchodzące lata środki w bezprecedensowej kwocie 1,8 bln EUR.
Justus Lipsius building© The Council of the European Union
Nowy długoterminowy budżet obejmie siedem obszarów wydatków.
Zapewni ramy finansowania niemal 40 unijnych programów wydatków
w kolejnym siedmioletnim okresie tj. w latach 2021-2027.
Najważniejsze cechy
W następnych wieloletnich ramach finansowych finansowanie UE zostanie skierowane na nowe i wzmocnione priorytety we wszystkich obszarach polityki
UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową. Spore środki nadal przeznaczane będą na politykę spójności i wspólną politykę rolną, które zostaną
zmodernizowane, by w jak największym stopniu przyczyniały się do odbudowy
gospodarczej Europy i celów ekologicznych i cyfrowych UE.
Ogółem około jednej trzeciej wydatków UE z budżetu długoterminowego posłuży realizacji nowych i wzmocnionych obszarów polityki. Finansowanie w ramach nowego instrumentu odbudowy pomoże państwom członkowskim UE
w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu związanego z Covid-19, a zatem
we wzmocnieniu modernizacji i odporności.
UE przeznaczy 132,8 mld EUR na wydatki w obszarze jednolitego rynku, innowacji i sfery cyfrowej oraz 377,8 mld EUR na obszar spójności, odporności
i wartości. Kwoty te wzrosną odpowiednio do 143,4 mld EUR i 1 099,7 mld EUR
dzięki dodatkowemu finansowaniu pochodzącemu z instrumentu Next Generation EU, w tym pożyczkom dla państw członkowskich. Kolejne 356,4 mld EUR
przeznaczone zostanie na finansowanie działań w obszarze zasobów naturalnych i środowiska (373,9 mld EUR dzięki wkładowi z instrumentu Next Generation EU).
Wydatki w obszarze zarządzania migracją i granicami sięgną 22,7 mld EUR
w trakcie kolejnych siedmiu lat, a 13,2 mld EUR przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo i obronę. 98,4 mld EUR przeznaczone zostanie na finansowanie
działań w ramach unijnej polityki sąsiedztwa i na świecie.
Nowe i wzmocnione programy
Aby wesprzeć transformację cyfrową, stworzono nowy program finansowania –
„Cyfrowa Europa”. Posłuży on promowaniu wdrażania i wykorzystywania kluczowych technologii cyfrowych, np. aplikacji sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych narzędzi cyberbezpieczeństwa. Znaczne dodatkowe środki otrzyma także cyfrowy komponent instrumentu „Łącząc Europę”.
Nowy program UE dla zdrowia zapewni mocną podstawę działaniom Unii
w dziedzinie zdrowia w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pandemii
Covid-19.
W dziedzinie badań naukowych i innowacji znacznie zwiększone finansowanie
uzyska program „Horyzont Europa”, gdy zostaną już udostępnione środki
w ramach unijnego instrumentu odbudowy.
Znacznie zwiększono również wsparcie na rzecz zarządzania migracją i granicami – środki przeznaczone zostaną m.in. na zapewnienie do 2027 r. 10 000
funkcjonariuszy straży granicznej do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży
Granicznej i Przybrzeżnej. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony stworzony
zostanie nowy Europejski Fundusz Obronny. Będzie on promować konkurencyjność, skuteczność i zdolności innowacyjne unijnej bazy obronnej, technologicznej i przemysłowej.
Wzmocnione zostaną programy na rzecz młodzieży, np. Erasmus+ i Europejski
Korpus Solidarności. Oczekuje się, że liczba uczestników pierwszego z tych
programów zwiększy się trzykrotnie w trakcie tych kolejnych wieloletnich ram
finansowych.
Aby wesprzeć regiony wysokoemisyjne, które najbardziej ucierpią w związku z przechodzeniem na gospodarkę neutralną
dla klimatu, stworzono nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Otrzyma on finansowanie zarówno w ramach
budżetu długoterminowego, jak i unijnego instrumentu odbudowy.
Dalsze działania
Oczekuje się, że większość unijnych sektorowych programów finansowania zostanie przyjętych w pierwszych miesiącach
2021 r. i zacznie obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2021 r.
Żeby można było wdrożyć instrument odbudowy Next Generation EU, we wszystkich państwach członkowskich musi zostać
zatwierdzona zgodnie z wymogami konstytucyjnymi decyzja o zasobach własnych UE. Na mocy tej decyzji Komisja zostanie
wyjątkowo upoważniona do zaciągnięcia pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 750 mld EUR w cenach z 2018 r.
Pożyczki te zostaną wykorzystane na złagodzenie skutków koronakryzysu.
Większość tych środków zostanie rozdysponowana za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld EUR. Wesprze on inwestycje publiczne i reformy w państwach członkowskich poprzez dotacje
i pożyczki, pomagając tym państwom w radzeniu sobie z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19, a także
z wyzwaniami związanymi z transformacją ekologiczną i cyfrową.
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 31
Polski Alarm Smogowy (PAS) sprawdził jak wygląda wymiana kotłów w miastach wojewódzkich oraz miejscowościach z tzw. listy Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization - WHO) – najbardziej zasmogowanych miast Europy. Powolne tempo wymiany kotłów pokazuje, że działania antysmogowe nie są priorytetem ani największych miast, ani najbardziej
zanieczyszczonych gmin.
50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE

Spośród miast wojewódzkich rekordowo dużą liczbę kotłów wymieniono w Krakowie (4188), w którym od września 2019 roku obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Na drugiej pozycji znalazł się Wrocław (1442), a na trzeciej
Katowice (1213). W tych dwóch miastach pozostało jednak bardzo dużo kotłów
do likwidacji - odpowiednio 18 669 i około 20 000. Dół listy miast wojewódzkich to Zielona Góra, która w zeszłym roku wymieniła zaledwie 78 kotłów, Białystok (62) i Gorzów Wielkopolski (41). Z danych nadesłanych do PAS wynika,
że tylko połowa miast wojewódzkich posiada informacje o liczbie kotłów
przeznaczonych do wymiany.
Jeszcze gorzej jest w miastach z listy najbardziej zanieczyszczonych miast
(lista WHO) – tylko 20 z nich policzyło swoje „kopciuchy”. Oznacza to,
że w tych miejscowościach trudno mówić o jakimkolwiek planie działań,
pomimo że w większości województw obowiązują uchwały antysmogowe, nakazujące likwidację przestarzałych, wysoko emisyjnych pieców i kotłów na węgiel i drewno.
Na liście miast z listy WHO przodują: Kraków (4188), Gliwice z 2090 wymienionych sztuk, Katowice (1213), Dąbrowa Górnicza (824) i Sosnowiec (695).
Dół listy to Rawa Mazowiecka (3), Opoczno (2) i Brzeziny (2).

Porównanie liczby wymienionych kotłów do całkowitej liczby przeznaczonej do wymiany pokazuje, że takie tempo wymiany
doprowadzi do całkowitej likwidacji za kilkadziesiąt lat. Na przykład w Radomsku, szacującym liczbę kotłów na 7500, wymieniono w 2019 roku zaledwie 4 sztuki.

Ciekawe, że jeśli w gminach i miastach wymieniano kotły to korzystano głównie z gminnych programów dotacyjnych, a nie
z rządowego Programu Czyste Powietrze (PCZP). We Wrocławiu z dotacji gminnych wymieniono 1427 kotłów, natomiast
w ramach PCZP zaledwie 15. Podobnie jest w pozostałych miejscowościach. W Warszawie w 2019 r. z PCZP skorzystało
10 osób. Tak niska popularność PCZP świadczy o bardzo niskiej wiedzy o rządowym programie dotacyjnym, który niejednokrotnie ofiaruje wyższe wsparcie od programów gminnych.
W opinii PAS niedostatki w działaniu Programu Czyste Powietrze oznaczają potrzebę szerokiej i skutecznej kampanii informacyjnej oraz jak najszybszego dokończenia reformy tego programu: dołączenie wsparcia dla osób najuboższych i budynków
wielorodzinnych oraz włączenie sektora bankowego w dystrybucję środków. Ważne jest też wspieranie gmin w rozpowszechnianiu PCZP.
Z drugiej strony znaczne przyspieszenie tempa wymiany wymaga mocnego zaangażowania się gmin w działania antysmogowe:  szerokie informowanie mieszkańców o tym że w zależności od województwa za rok, dwa lub trzy lata użytkowanie
„kopciuchów” będzie nielegalne,  uruchamianie gminnych punktów dostępu do
Programu Czyste Powietrze i  zachęcanie mieszkańców do wymiany ogrzewania
oraz  prowadzenie skutecznej kontroli palenisk.
Dane Polskiego Alarmu Smogowego pochodzą z odpowiedzi nadesłanych do PAS
z urzędów miast i gmin oraz NFOŚiGW (dane za 2019 r.)
Tekst oraz grafika przedrukowane z portalu https://www.polskialarmsmogowy.pl/
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IATI — Centrum Kompetencji Woda i Środowisko
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.
Środowisko — w ramach tego obszaru tematycznego utworzono na chwilę obecną pięć Centrów Kompetencji.
W bieżącym wydaniu prezentujemy Centrum Kompetencji - Woda i Środowisko.
Centrum Kompetencji Woda i Środowisko działa przy Centrum Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji we Wrocławiu.
Centrum Nowych Technologii (CNT) to jednostka o charakterze badawczo-rozwojowym, wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPWiK S.A. we Wrocławiu. Podstawowym celem CNT jest szeroko rozumiany rozwój technologiczny Spółki, który prowadzi do zwiększenia efektywności procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z korzyścią dla środowiska naturalnego.
Centrum współpracuje ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi m.in.
z jednym z największych na świecie instytutem badawczo-rozwojowym ITRI
z Tajwanu, Wrocławskim Centrum Badań EiT+, największym w Polsce konsorcjum naukowo-przemysłowym „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI), w ramach którego zarządza działalnością Centrum Kompetencji
„Woda i Środowisko”. Zespół CNT składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry
inżynierów oraz pracowników naukowych. W niespełna cztery lata zespół ten
zrealizował kilkadziesiąt zadań i projektów o charakterze badawczo – rozwojowym. Do realizacji poszczególnych zadań powoływane są zespoły projektowe,
które analizują wielotorowo poszczególne zagadnienia. Przy Centrum Nowych
Technologii działają Rada Programowa oraz Komitet Naukowy, które są ciałem
doradczym w zakresie współpracy z miastem oraz uczelniami wyższymi.
Centrum dysponuje specjalistycznym zapleczem badawczym w postaci dwóch
pilotażowych stacji badawczych, które powstały w ramach projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z NCBiR realizowanych we współpracy
z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.
Prace CK WIŚ obejmują następujące dziedziny:
 Inżynieria i ochrona środowiska
 Gospodarka wodno-ściekowa
 Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków
Celem Centrum Kompetencji jest stwarzanie warunków pomagających w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych w wyżej wymienionych obszarach. Efektem dotychczasowej działalności są m.in. innowacyjne
na skalę europejską stacje badawcze na Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór oraz Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Są one
narzędziem do realizacji dwóch projektów B+R – WODTECH oraz NWOŚ. Obecnie prowadzone są prace przy dwóch międzynarodowych projektach w celu uzyskania dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020.
Kontakt:
Centrum Nowych Technologii MPWIK
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław
Kierownik Tomasz Konieczny
Tel. 691 900 272
E-mail: centrum.kompetencji@mpwik.wroc.pl
https://www.mpwik.wroc.pl/o-nas/centrum-nowych-technologii/

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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Dolnośląska Strategia Innowacji 2030
5 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3270/VI/21, przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji
2030 (DSI 2030).
DSI 2030 jest dokumentem wykonawczym uszczegóławiającym na najbliższą dekadę, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, w zakresie rozwoju innowacyjnego regionu i wyznaczać ona będzie kierunki wsparcia innowacyjności
w nowej perspektywie funduszy europejskich 2021-2027, w zakresie nie tylko wyznaczonych celów operacyjnych, ale przede
wszystkim nowych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska.
DSI 2030 prezentuje strategiczne stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego wobec kwestii rozwoju innowacyjności
Dolnego Śląska, traktowanej jako jedno z kluczowych wyzwań Samorządu Województwa Dolnośląskiego do roku 2030. Dokument wskazuje kierunki i metody działań usprawniających procesy zarządcze oraz pozwala na ukierunkowanie polityki innowacyjnej na obszary o potencjalnie największej dynamice wzrostu.
Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, rozpoznanych możliwości i ambicji pozwoliła na sformułowanie WIZJI województwa dolnośląskiego, którą Zarząd Województwa chce osiągnąć poprzez realizację DSI 2030 oraz związanej z nią MISJI
oraz CELÓW STRATEGICZNYCH i CELÓW OPERACYJNYCH.
WIZJA
W roku 2030 Dolny Śląsk umocnił swoją pozycję krajowego lidera innowacyjności. Dzięki inwencji regionalnych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, innowacyjności przedsiębiorstw i pracowitości Dolnoślązaków oraz napływowi inwestycji zagranicznych jesteśmy regionem konkurencyjnym tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Wrocław stał się ważnym ośrodkiem naukowym na mapie Europy.
Dzięki kreatywności i otwartości oraz konsekwencji we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań staliśmy się regionem o utrwalonej pozycji innowatora w międzynarodowych
rankingach. Przesunęliśmy się w rankingu Regional Innovation Scoreboard o 40 pozycji
do grupy umiarkowanych innowatorów „moderate +”. Dokonaliśmy transformacji gospodarki w duchu odpowiedzialności za środowisko i klimat, a podstawy nowego ładu
są trwałe, gdyż opierają się na silnej sieci powiązań wewnątrz regionu.
Zawdzięczamy to aktywnemu uczestnictwu wszystkich uczestników Dolnośląskiego
Systemu Innowacji w budowaniu gospodarki regionalnej opartej na współpracy. Aktywnie współpracują ze sobą firmy, współpraca odbywa się między branżami
i sektorami, zwłaszcza w zakresie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
i innowacyjnych. Współpraca często wykracza poza granice województwa i kraju.
Jednostki badawczo-rozwojowe i wyższe uczelnie współuczestniczą w tworzeniu innowacji. Instytucje otoczenia biznesu wspierają przedsiębiorczość oraz postawy innowacyjne i działania ukierunkowane na internacjonalizację. Niebagatelną rolę w rozwoju
regionu odgrywa Samorząd Województwa, który spaja działania w regionie poprzez
aktywną politykę prorozwojową i proinnowacyjną.
Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu i przejęciu współodpowiedzialności za rozwój
regionu przez szerokie rzesze interesariuszy, uczyniliśmy Dolny Śląsk regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i gości. Szczególnie cieszy nas
napływ osób, które chcą na Dolnym Śląsku nie tylko wypocząć,
ale także kontynuować naukę i rozwijać biznes. Dolny Śląsk stał się regionem łączącym
nowoczesność z walorami czystego i zdrowego środowiska naturalnego.

MISJA
Tworzenie ekosystemu innowacji, wykorzystującego
potencjał Dolnego Śląska, ukierunkowanego na osiąganie
ambitnych celów, opartego o efektywną współpracę
w wymiarze regionalnym, krajowymi międzynarodowym.
CELE STRATEGICZNE
1.

2.

3.

Zwiększanie roli
innowacji
w regionalnej
gospodarce.

Wzmocnienie
współpracy
pomiędzy
podmiotami
Dolnośląskiego
Systemu Innowacji

Umiędzynarodowienie Dolnośląskiego Systemu Innowacji

4.
Wzmacnianie umiejętności i postaw proinnowacyjnych

Podmioty Regionalnego Systemu Innowacji

CELE OPERACYJNE
1.1. Rozwój i budowa przewag technologicznych
w obszarach Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji.

2.1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy naukowoprzemysłowej na rzecz rozwoju innowacyjności
Dolnego Śląska.

3.1. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw i marek produktów regionalnych.

4.1. Budowa postaw pro-przedsiębiorczych wśród
dzieci i młodzieży.

1.2. Wsparcie transformacji cyfrowej i zaawansowanej automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach.

2.2. Wspieranie regionalnych sieci powiązań gospodarczych.

3.2. Stworzenie spójnego systemu zachęt dla współpracy badawczo – rozwojowej o zasięgu międzynarodowym.

4.2. Wzmacnianie kompetencji pracowników na rzecz
transformacji gospodarczej.

1.3. Wsparcie transformacji procesów przemysłowych
w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego
oraz transformacji energetycznej.

2.3. Profesjonalizacja i wykorzystanie ośrodków
innowacyjności do zwiększania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

3.3. Zwiększanie aktywności jednostek regionalnych
w sieciach współpracy i międzynarodowych platformach tematycznych

4.3. Budowa postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców nieaktywnych innowacyjnie.

1.4. Doskonalenie ram finansowych dla przedsięwzięć
innowacyjnych.

2.4. Efektywne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania.
2.5. Kreowanie popytu na innowacje przez władze
publiczne w realizowanych usługach publicznych.

Istotnym elementem DSI 2030 są na nowo sformułowane inteligentne specjalizacje czyli zintegrowane, lokalnie definiowane
programy transformacji gospodarczej, które pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji
na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy,
włącznie z działaniami związanymi z ICT; wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz
jego potencjał do osiągania doskonałości; sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora
prywatnego; prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania oraz są
oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence-based) i zawierają solidne s ystemy monitorowania i oceny.
Określono siedem Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:
1. Chemia i medycyna
2. Auto-Moto-Aero-Space
3. Surowce naturalne i wtórne
4. Maszyny i urządzenia
5. „Zielony ład” - specjalizacja horyzontalna
6. „Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna
7. „Życie wspomagane technologią” - specjalizacja horyzontalna.
DSI 2030 oraz towarzyszący jej załącznik „Diagnoza stanu innowacyjności Dolnego Śląska” można pobrać z witryny:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/aktualnosci/artykul/zarzad-wojewodztwa
-dolnoslaskiego-przyjal-dolnoslaska-strategie-innowacji-2030/
5
Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/

Firmy jutra — szkolenie on-line
Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju
zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:
" Jak z pomocą Internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości"
Termin szkolenia: 12 lutego 2021 roku, start o godz.: 09:00.
Miejsce: szkolenie on-line
Rejestracja: do 10 lutego 2021 roku za pomocą formularza: https://www.darr.pl/formularz-firmy-jutra.pdf
\

Podczas webinarum zostaną udzielone odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
 Jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej Twojej firmy w wyszukiwarce?
 Na co warto zwrócić uwagę tworząc treści na stronę?
 Jakie możliwości daje wizytówka na Mapach Google?
 Gdzie szukać wsparcia w ramach programu Firmy Jutra?
oraz na wiele innych …
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może otrzymać dostęp do unikalnego kursu wideo, poświęconego analityce i
reklamie w Internecie, linki do przydatnych narzędzi i kursów oraz możliwość wzięcia udziału w dyżurach eksperckich i indywidualnych konsultacjach z doradcą Google.
Webinarium poprowadzi Sebastian Skórski. Jego początki działań w Internecie to rok 2000.
Jako nastolatek prowadził bloga, potem portal muzyczny w sieci. Jego zainteresowania to strony Internetowe WordPress oraz marketing internetowy - chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i
webinary. Obecnie doradca w programie Firmy Jutra.
Udział w szkoleniu to pierwszy krok w programie Firmy Jutra, czyli nowego, bezpłatnego programu edukacyjnorozwojowego Google i Polskiego Funduszu Rozwoju, realizowanego w partnerstwie strategicznym z Operatorem Chmury
Krajowej, którego celem jest pomoc 15 000 firmom w rozpoczęciu zarabiania w Internecie; dotarciu do klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego oraz w zwiększeniu innowacyjności, dzięki adaptacji modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Szczegółowych informacji udziela:
Karolina Sobocińska, Tel: 74 64 80 437, 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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II Solar Energy Business Mixer B2B EEN Meetings

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju
zaprasza do udziału w wirtualnych spotkaniach biznesowych II Solar Energy Business Mixer B2B EEN Meetings, które odbędą się w dniach 16–17 lutego 2021 roku.
Dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce, szybko zmieniające się modele biznesowe i ich uwarunkowania
wymagają stałego monitorowania zmian rynkowych. Spotkania branżowe są szansą na zdobycie wiedzy i nawiązanie kontaktów biznesowych.
Spotkania B2B są przeznaczone dla przedsiębiorców i organizacji z branży fotowoltaiki:
 Producentów i dostawców









firm serwisowych
doradców
firm budowlanych
sprzedawców energii
producentów paneli, ogniw krzemowych
producentów systemów obsługi
wszystkich działających w sektorze PV.

Korzyści z udziału w spotkaniach:
 możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy technologicznej i biznesowej;
 wymiana doświadczeń z firmami z Polski i zagranicy;
 spotkania i wymiana poglądów z ekspertami z branży;
 kontakt z potencjalnymi partnerami do wspólnych projektów.
Ważne terminy:
 Rejestracja na spotkania dostępna on-line pod linkiem: https://ii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/signup

 Rezerwacja i potwierdzanie spotkań: od 1 do 17 lutego br.
 Spotkania online: 16-17 lutego br. w godzinach 10:00 - 16:00
Witryna wydarzenia: https://events.b2match.com/e/ii-solar-energy-business-mixer
Udział w spotkaniach jest bezpłatny
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Charkot, Tel.: 74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@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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Fashion Match Supply 2021

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału
w wirtualnych spotkaniach biznesowych Fashion Match Supply 2021, które odbędą się w dniach 26-30 kwietnia 2021 roku
Wydarzenie poświęcone będzie łańcuchom dostaw w branży modowej, logistyce, produkcji i śledzeniu tekstyliów.
Fashion Match Supply koncentruje się na młodych przedsiębiorcach z branży mody międzynarodowej, dostawcach i logistyce.
Branże będę reprezentowane na spotkaniach to:
 Łańcuchy dostaw w branży modowej
 Produkcja
 Pozyskiwanie
 E-commerce i logistyka
 Zrównoważona produkcja tekstyliów
Na czym polega giełda?
 uczestnicy w formularzu rejestracyjnym, dostępnym on-line pod linkiem: https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/
signup, określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
 dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;

 z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
 1-2 dni przed rozpoczęciem giełdy uczestnicy otrzymują indywidualne grafiki spotkań
 26-30 kwietnia 2021 r. odbędą się wirtualne rozmowy
Udział w giełdach kooperacyjnych umożliwia:
 w efektywny i wygodny sposób spotkać wielu potencjalnych partnerów biznesowych,
 zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży,
 wymianę doświadczeń,
 transfer wiedzy i technologii,
 pozyskanie nowych zleceń,
 zareklamowanie swojej działalności.
Sposób rejestracji:
 Należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/signup
 Termin rejestracji upływa: do 23 kwietnia 2021 roku
 Po rejestracji można zapraszać partnerów do spotkań, wybierając ich z listy uczestników
 Przy użyciu swojego indywidualnego konta każdy uczestnik może zarządzać agendą spotkań
Witryna wydarzenia: https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/
Udział w spotkaniach jest bezpłatny
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Charkot, Tel.: 74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@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
TRFI20201211001

BRDK20201216001

BRRO20201028001

Fińska firma opracowująca platformę internetową i aplikację na smartfony dla twórców
treści wizualnych poszukuje rozwiązań do
przetwarzania obrazu i / lub bramek płatniczych, które można by zintegrować z ich
rozwiązaniem w ramach umowy handlowej
obejmującej pomoc techniczną, umowę licencyjną lub umowę o współpracy technicznej.

Firma z Danii poszukuje dostawcy nadwyżek niewykorzystanych owoców i warzyw.
Duński spin-out działający na rynku od
2018 r. opracował opatentowaną technologię przetwarzania niewykorzystanych
owoców i warzyw na przecier o długim
okresie przydatności do spożycia – od 6 do
24 miesięcy. Firma z Danii zainteresowana
jest nawiązaniem współpracy z producentami lub dostawcami nadwyżek owoców
i warzyw, takich jak: jagody, jabłka,
gruszki, marchew, buraki.

Rumuńska firma specjalizująca się się w produkcji odzieży damskiej, w tym sukienek,
bluzek, spódnic, spodni i T-shirtów, poszukuje dostawców tekstyliów. Jej produkty są
wytwarzane według własnych wzorów, przy
wykorzystaniu bawełny, sztruksu, wiskozy
oraz lnu, i kierowane do kobiet w wieku 28-50
lat. Firma poszukuje tekstyliów w szerokiej
gamie kolorystycznej, w szczególności: bawełny czesanej, bawełny z elastanem, mieszanki bawełny z poliestrem; sztruksu: klasyczny i cienki materiał – wykonany z bawełny
z dodatkiem 5% elastanu; lnu. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest współpracą w ramach umowy produkcyjnej.

BRBG20201208001
Bułgarski tour operator z ponad 30-letnim
doświadczeniem poszukuje nowych pakietów
turystycznych dla swoich klientów, które
będzie można zrealizować po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią. W tym celu
firma nawiąże współpracę z partnerami, którzy zaoferują produkty adresowane do różnych grup podróżnych: młodzieży, rodzin,
osób podróżujących w związku z wydarzeniami kulturalnymi czy biznesowymi.

BRBE20201201001
Belgijska firma budowlana z ponad
20-letnim doświadczeniem w produkcji
posadzek betonowych do użytku przemysłowego i prywatnego, chce poszerzyć
swoje portfolio produktów o cięte włókna
szklane, wykorzystywane w celu wzmocnienia posadzek betonowych. Firma poszukuje dostawców ciętych nici z włókna
szklanego nie tylko na potrzeby własne
(15 000 kg / rok), ale jest również zainteresowana umową dystrybucyjną.

BRGR20201211001
Grecka firma działająca w branży medycznej
poszukuje partnera biznesowego wyspecjalizowanego w druku 3D, który wyprodukowałby
zaprojektowane przez nią innowacyjne, przenośne urządzenie medyczne. Firma oferuje
współpracę w oparciu o umowę produkcyjną.

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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Badania na rynek. Konkurs ogólny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór w ramach konkursu: Badania na rynek. Konkurs ogólny. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(POIR), poddziałanie 3.2.1.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Wnioskodawcy: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy  zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy  przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze
niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln
złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców)  prowadziły lub prowadzą prace badawczorozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac
są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:  wydatki inwestycyjne (zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji
nowych produktów, zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal);  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;  eksperymentalne prace rozwojowe;  usługi doradcze.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu wynosi równowartość 50 mln EUR, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu  na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł;  na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:  na prace rozwojowe 450 tys. zł;  na usługi doradcze 500 tys. zł.
Termin naboru wniosków: od 13.01.2021 roku do 17.02.2021 roku.
Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2
Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.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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