Newsletter 02/2021
Powierzchnie biurowe do wynajęcia w Dolnośląskim Parku Technologicznym
T-Park!
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje powierzchnie biurowe
do wynajęcia w budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park”
przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju.
Oferujemy nowoczesną powierzchnię biurową zlokalizowaną przy  obwodnicy
Szczawna-Zdroju  budowanej obwodnicy Wałbrzycha  w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych.
Dysponujemy pomieszczeniami biurowymi o powierzchniach od 17 do 22 m2 z możW tym numerze:
liwością połączenia sąsiadujących biur w większe.
Powierzchnie biurowe do wynajęcia w Dolnośląskim

Z pomieszczeń jest dostęp do  aneksów kuchennych  pokojów spotkań
Parku Technologicznym T-Park
 sal konferencyjnych.
Pomieszczenia biurowe są umeblowane i w pełni przygotowane do użytkowania.

Wsparcie jednolitego rynku w latach 2021-2027
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W cenie najmu jest dostęp do  wspólnych pomieszczeń socjalnych  usługi ochrony i monitoringu.
Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku - część 32 3
Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z  pokojów spotkań,  sal konferencyjnych o powierzchni od 18 do 132 m2  usług sprzątania  miejsc parkingowych IATI - Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC)
4
 powierzchni archiwizacyjnej  powierzchni magazynowej.
W budynku znajduje się restauracja „Park Smaków”, obecnie serwująca posiłki na Transakcje na polskim rynku VC w 2020
wynos.
Rekrutacja do programu EIT Food See dbed 2021

„T-Park” mieści się przy rondzie „Szczawieńskim” na granicy Piaskowej Góry, dzielnicy Wałbrzycha a Szczawna zdroju. Obiekt ten zlokalizowany jest naprzeciwko skleKonkurs REGIOSTARS Awards 2021
pu TESCO oraz sklepu DECATHLON.
Kontakt: Tel: 74 648 04 00, E-mail: darr@darr.pl
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Spotkania on-line B2B podczas Japanese Food and
Beverage Days

7

Spotkania on-line B2B podczas Fashion Match
Supply
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Oferty komercyjne
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Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)
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BUR
dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia
o charakterze rozwojowym
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Instytucja Zarządzająca:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
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Wsparcie jednolitego rynku w latach 2021-2027
Z końcem 2020 roku zakończyła się realizacja Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (ang. Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises - COSME),
który był sztandarowym programem wsparcia Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w okresie
trwania perspektywy finansowej lat 2014-2020. Więcej informacji nt. COSME: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1287&from=EN#d1e556-33-1
Programem, który następuje po COSME w perspektywie lat 2021-2027, a jednocześnie obejmuje
zakresem działań znacznie więcej aspektów, wykraczających poza wsparcie dla MŚP, związanych
z Jednolitym Rynkiem, jest Akt prawny ustanawiający SMP:
Program na rzecz jednolitego
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
rynku, konkurencyjności przed- ustanawiające program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności
siębiorstw, w tym małych przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statyi średnich przedsiębiorstw, styk europejskich oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Eurooraz statystyk europejskich
pejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE)
(ang. Programme for single marnr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
ket, competitiveness of enterprihttps://eur -lex.europa.eu/legal -content/PL/TXT/HTML/?
ses, including small and mediumsized enterprises, and European uri=CELEX:52018PC0441&from=PL
Obecnie w oczekiwaniu na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Eurostatistics - Single Market Programme - SMP), który:
 będzie wspierać implementację unijnych przepisów do- pejskiej - EUR-Lex
tyczących jednolitego rynku;
 ułatwi koordynację działań w zakresie jednolitego rynku;
 stanowi kontynuację porzednich działań przy jednoczesnym uproszczeniu procedur;
 będzie stanowić better value for money.
Całkowity budżet Programu wynosi: 4,2 mld EUR, w tym:
łańcuchy żywnościowe: 1 680 mln EUR (40%)

statystyka europejska: 552 mln (13%)

konkurencyjność i MŚP: 1 000 mln EUR (24%)

standaryzacja: 221 mln EUR (5%)

rynek wewnętrzny: 557 mln EUR (13%)

konsumenci i użytkownicy końcowi: 199 mln EUR (5%)

Cele ogólne Programu:
 poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, a w szczególności ochrona i wzmocnienie pozycji obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw, szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez egzekwowanie prawa Unii, ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie norm oraz działania na rzecz zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt; wzmocnienie współpracy między właściwymi organami państw członkowskich oraz
między właściwymi organami państw członkowskich a Komisją i agencjami zdecentralizowanymi Unii;
 zapewnienie porównywalnych i wiarygodnych danych statystycznych wysokiej jakości dotyczących Europy, stanowiących podstawę opracowywania, monitorowania i oceny wszystkich polityk Unii oraz ułatwiających podmiotom zaangażowanym w kształtowanie polityki, przedsiębiorstwom, przedstawicielom środowiska akademickiego, obywatelom i mediom
podejmowanie świadomych decyzji i aktywne uczestniczenie w procesie demokratycznym.
Cele szczegółowe Programu:
 zwiększenie skuteczności rynku wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz ich
usuwania, wspieranie opracowywania, wdrażania i egzekwowania prawa Unii w dziedzinach rynku wewnętrznego towarów
i usług, zamówień publicznych i nadzoru rynku, jak również w dziedzinach prawa spółek oraz prawa umów i prawa stosunków pozaumownych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, swobodnego przepływu kapitału, usług finansowych i konkurencji,
w tym opracowywania narzędzi zarządzania;
 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie dodatkowości
poprzez środki zapewniające różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do rynków, w tym internacjonalizację MŚP, sprzyjające
MŚP otoczenie biznesu, konkurencyjność sektorową, modernizację przemysłu oraz propagowanie przedsiębiorczości;
 zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez procesy normalizacji, które 4umożliwiają
finansowanie normalizacji europejskiej oraz udział zainteresowanych stron w opracowywaniu norm europejskich
4wspierają opracowywanie wysokiej jakości międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, ułatwiają ich włączenie do prawa Unii oraz wspierają innowacje i rozwój najlepszych praktyk w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw;
 wspieranie interesów konsumentów oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów poprzez 4wzmocnienie pozycji, wspieranie i edukowanie konsumentów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego; zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zrównoważonej konsumpcji i bezpieczeństwa produktów,
w szczególności przez wspieranie właściwych organów egzekwowania prawa i organizacji reprezentujących konsumentów
oraz działań w zakresie współpracy; zapewnienie wszystkim konsumentom dostępu do środków dochodzenia roszczeń;
oraz zapewnienie odpowiednich informacji o rynku i konsumentach 4zwiększenie udziału konsumentów, innych użytkowników końcowych usług finansowych oraz społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki w dziedzinie usług finansowych; wspieranie lepszego zrozumienia sektora finansowego;
 przyczynianie się do wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego
i w obszarach powiązanych, w tym przez zapobieganie występowaniu chorób i organizmów szkodliwych oraz ich zwalczanie, wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji
żywności;
 tworzenie i przekazywanie wysokiej jakości danych statystycznych dotyczących Europy
w sposób terminowy, bezstronny i wydajny pod względem kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych partnerstw w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego, o którym mowa
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, oraz ze wszystkimi stosownymi stronami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu źródeł danych, zaawansowanych metod analizy danych, systemów inteligentnych oraz technologii cyfrowych.
Tekst i grafika przygotowane w oparciu o webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Uni i na lata 2021-2027”,
zorganizowane w dniu 18 lutego br. na kanale YouTube przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Prelegent: Małgorzata Pitala, Deputy Head of Unit, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw rynku wewnętrznego
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 32
1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego
programu – „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł
ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa
do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny.
Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie
bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.
Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin
może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.
Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy
budynków.
Program obejmuje realizację przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 termomodernizacji
 podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
 zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127), która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin
do programu „Stop Smog”. Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:
 umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
 wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
 dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkanio-

wych gminy;
 wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
 poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
 rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
 zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
 zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20

budynków);
 zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
 skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” – na nowych, łatwiejszych zasadach – będzie prowadzony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacja zostanie umieszczona na witrynie internetowej Programu
Czyste Powietrze: http://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-o-wspolpracy-dot-programu-stopsmog
https://czystepowietrze.gov.pl/porozumienie-o-wspolpracy-dot-programu-stopsmog/
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IATI — Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC)
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 wydań Newslettera przedstawialiśmy Państwa poszczególne Centra Kompetencji tworzone w ramach poszczególnych
obszarów tematycznych. Obecnym wydaniem kończymy ten cykl, prezentując ostatnie z funkcjonujących Centrów.
Środowisko — w ramach tego obszaru tematycznego utworzono na chwilę obecną pięć Centrów Kompetencji.
W bieżącym wydaniu prezentujemy Centrum Kompetencji - Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji (RRC).
Pomysłodawcą utworzenia i koordynatorem RRC jest Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Jednym z ważniejszych zadań RRC jest komercjalizacja wyników badań
zespołów posiadających wysokie kwalifikacje i dorobek naukowy oraz praktyczny
w przedmiotowej specjalności rekultywacji i rewitalizacji oraz poszukiwanie innowacji i możliwości współpracy w wymienionym zakresie. Eksperci RRC są otwarci na
współpracę i posiadają doświadczenia we współpracy z przemysłem, górnictwem oraz
PGL Lasy Państwowe i innymi przedsiębiorstwami.
Eksperci zgromadzeni w RRC posiadają wysokie kwalifikacje m.in. w zakresie:
 rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i pogórniczych,  fitoremediacji i biostabilizacji drastycznie zanieczyszczonych terenów,  ekologii i rekonstrukcji ekosystemów terenów zniszczonych w wyniku oddziaływania przemysłu  rewitalizacji terenów silnie zurbanizowanych, a także  monitoringu ekologicznego nowopowstających systemów biologicznych na terenach zdewastowanych w wyniku oddziaływania przemysłu.
Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji poszukuje możliwości uczestniczenia i współpracy z partnerem (partnerami) międzynarodowej w różnego rodzaju projektach,
które mieszczą się w obszarach: rekultywacji, fitoremediacji, rewitalizacji terenów postindustrianych i zurbanizowanych
i zrównoważonego rozwoju.
Kontakt:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Dziekan Wydziału Leśnego
Tel. 12 662 53 02
E-mail: rlpietrz@cyf-kr.edu.pl
https://wl.urk.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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Transakcje na polskim rynku VC w 2020
PFR Ventures, wspólnie z Inovo Venture Partners,
przygotowało roczny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC) w 2020
roku.
W ostatnim roku 153 fundusze sfinansowały równo
300 spółek. Pozyskały one od inwestorów ponad 2,1
mld PLN. Przez polski rynek VC, przepłynęło 2,1 mld
PLN. To łączna suma kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime, innowacyjne
przedsiębiorstwa. Na tle 2019, wartość inwestycji
wzrosła o 70%.
62% zainwestowanych w trzecim kwartale środków to
kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 48%. Jednocześnie, 258 z 310 transakcji bazowało na kapitale
publiczno-prywatnym. 74 z 310 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W 2020 zapewniły one 28% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają fundusze Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, które dokonały 146 transakcji.
Pięć największych rund finansowania odpowiadało za trochę ponad połowę całego finansowania w 2020. Jednocześnie, rośnie średnia wartość transakcji, która zbliża się do 4 ml PLN. Mediana utrzymuje się na poziomie 1 mln PLN.
Co 4 spółka, do której trafiły środki VC, zajmuje się rozwijaniem innowacji w obszarze zdrowia. Wśród nich znajdują się nie
tylko projekty naukowe, ale także przedsięwzięcia mające na celu rewolucjonizować dotychczasowy system opieki lub zwiększać naszą świadomość o samopoczuciu. Popularne wśród inwestorów są też rozwiązania dla korporacji (Enterprise Software)
oraz FinTech. Stanowiły one kolejno 15% i 9% wszystkich transakcji w 2020.
Raport jest dostępny pod linkiem:
https://pfr.pl/dam/jcr:b2e03adf-3904-4ce6-9e7c-f10dde44e067/Transakcje%20VC%20na%20polskim%20rynku%202020.pdf
PFR Ventures to nawiększy w Europie ŚrodkowoWschodniej zarządzający Funduszami Funduszy, który
wspiera rozbudowę krajowego rynku Venture Capital oraz
Private Equity. Więcej: https://pfrventures.pl/

Inovo Venture Partners to Fundusz Venture Capital inwestujący w szybko rozwijające się firmy technologiczne na
późnym etapie Seed w całej Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej. . Więcej: https://inovo.vc/

Źródło: https://pfr.pl/aktualnosci/transakcje-na-polskim-rynku-vc-w-2020.html

Rekrutacja do programu EIT Food Seedbed 2021
14 lutego br. rozpoczęła się rekrutacja do programu EIT Food Seedback 2021.
Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie
firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolnospożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają wsparcie
merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (w wysokości do 8.000€,
umożliwiające realizację ponad 100 rozmów z potencjalnymi klientami w celu weryfikacji pomysłu oraz możliwość uzyskania
dalszego finansowania EIT Food i wsparcia w ramach Startup Launch Grant). Unikatowym elementem programu jest wsparcie
dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami (customer discovery process), realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy
współpracy z wyspecjalizowanymi treneramii, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startup’om wsparciu finansowemu.
Program jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich ośrodach znajdujących się: w Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii.
Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian
w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-up’y mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja
odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców i start-up’ów na
wczesnych etapach rozwoju. Szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby, których pomysł technologiczny jest związany
z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.
Rejestracja odbywa się poprzez witrynę internetową: https://eitfood.secure.force.com/LExpressionofInterest/
Program realizuje EIT Food, konsorcjum składające się z przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą
europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego
w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://www.eitfood.eu/entrepreneurship/projects/Seedbed
oraz na stronie warszawskiego Hubu Seedbed: http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed
Źródło: https://www.eitfood.eu/projects/risingfoodstars
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Konkurs REGIOSTARS Awards 2021
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na najlepsze projekty polityki
spójności w Unii Europejskiej - REGIOSTARS Awards.
Jest to już jego czternasta edycja. Z roku na rok bierze w nim udział
coraz więcej europejskich inicjatyw.
Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.
W 2021 roku wśród ww. kategorii znalazły się:

 SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital

Źródło grafiki: https://regiostarsawards.eu/

 GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting
 FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination
 URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas
 TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021

Zgłoszone projekty będą oceniane przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych
dziedzinach. To gremium wyłoni zwycięzców w ww. 5 kategoriach.
W tym roku finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego
Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w październiku.
Uroczysta ceremonia, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności,
będzie miała miejsce w grudniu w Dubrowniku (Chorwacja). Zwycięzcy w pięciu kategoriach otrzymają również płatne partnerstwo medialne warte 5000 euro.
W 2020 roku dwa projekty Interreg z udziałem polskich partnerów zostały laureatami REGIOSTARS Awards:
 „ENERGY@SCHOOL” – przedsięwzięcie dofinansowane z programu Interreg Europa Środkowa - zostało zwycięzcą w kategorii: Topic of the Year: Youth empowerment for cooperation across borders - 30 years of Interreg.
 „Teraz czas na zmiany” (ang. Time is now for change) z programu Interreg Litwa-Polska otrzymał Nagrodę Publiczności.
Więcej informacji na temat kategorii konkursowych, kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, a także praktyczne
wskazówki skierowane do uczestników konkursu można znaleźć w poradniku dla uczestników, dostępnym na witrynie internetowej:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2021/
regiostars_guide_applicants_2021_en.pdf
Internetowa platforma zgłoszeniowa jest dostępna pod adresem: https://regiostarsawards.eu/
Zgłoszenia można przesyłać w okresie od 9 lutego do 9 maja 2021 r.
Więcej informacji jest dostępnych na witrynie:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
Pytanie można kierować na adres e-mailowy:
contact@regiostarsawards.eu

Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
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Spotkania on-line B2B podczas Japanese Food and Beverage Days

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network x Japonii zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych
on-line organizowanych podczas Japanese Food and Beverage Days w dniach 11-16 marca 2021 roku.
Centrum UE-Japonia (przedstawiciel EEN Japan) organizuje pierwsze w historii Japanese Food and Beverage Days - spotkania online, które pozwolą zaprezentować ofertę japońskich firm europejskim firmom zainteresowanym japońską żywnością
i napojami. Przez tydzień od 11 do 16 marca 2021 roku uczestnicy z Unii Europejskiej będą mogli rozmawiać z japońskimi
dostawcami. Zaaranżowane wcześniej wirtualne spotkania B2B, między wiodącymi producentami z różnych kluczowych sektorów, zostaną zorganizowane za pomocą nowego narzędzia B2match. Platforma obejmuje zintegrowaną funkcję przesyłania
wiadomości i wideorozmów, a kupujący skorzystają z dedykowanego wsparcia ze strony dwujęzycznego zespołu i osobistych
tłumaczy podczas wszystkich spotkań.
Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli europejskich importerów, dystrybutorów, hurtowników lub
detalistów, którzy są zainteresowani sprzedażą japońskiej żywności lub napojów.
Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa jest dostępna pod linkiem: https://japanese-food-and-beverage-days.b2match.io/
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://japanese-food-and-beverage-days.b2match.io/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: 8 marca 2021 roku
 Katalog potencjalnych partnerów jest dostępny pod linkiem: https://japanese-food-and-beverage-days.b2match.io/

participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://japanese-food-and-beverage-days.b2match.io/agenda

Jak przebiega proces rejestracji?

 Krok 1. Do 8 marca 2021 roku należy zarejestrować się na wskazanej www i upewniając się, że zaznaczono pole
"matchmaking session" celem zarezerwowania spotkanie z innymi uczestnikami. Należy zaznaczyć, że „suport office” w
tym wydarzeniu jest PL - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / PL – Lower Silesian Development Agency.

 Krok 2. Należy opublikować profil, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na stronie https://
japanese-food-and-beverage-days.b2match.io/marketplace. W profilu należy opisać to, czego się poszukuje szukasz i co
się oferuje potencjalnym partnerom. Im lepiej będzie opisany profil, tym większa szansa na zaproszenia do spotkań! Jeśli
nie ma pewności czy profil spełnia wszystkie wymagania, prosimy napisać do nas - pomożemy!

 Krok 3. Można wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowanymi na daną sesję. Na kilka
dni przed wydarzeniem zostanie przesłany osobisty harmonogram z godzinami spotkań. Na tym etapie „Suport office”
będzie wspierał w całym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań.
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!
Szczegółowych informacji udziela: Karolina Sobocińska, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa
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Spotkania on-line B2B podczas Fashion Match Supply

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.
Jest to pierwsze w historii wydarzenie poświęcone łańcuchom dostaw w branży modowej, logistyce, produkcji tekstyliów,
opierające się na doświadczeniach poprzednich udanych wydarzeń dla branży modowej pod nazwą „Fashion Match”. W trakcie
wydarzenia przewidziana jest organizacja ekscytujących warsztatów, wykładów, dyskusji. Fashion Match Supply 2021 koncentruje się na młodych przedsiębiorcach z branży mody międzynarodowej, dostawcach oraz logistyce.
Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy: projektantów mody/stylistów, przedstawicieli marek modowych i firm produkcyjnych, detalistów, dystrybutorów, sklepy modowe, platformy e-commerce, dostawców tekstyliów, firmy logistyczne, agencje PR, konsultantów marketingowych i biznesowych.
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: Karolina Sobocińska, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa
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OFERTY KOMERCYJNE
BOSE20210120001

BOBG20201125001

BORO20201214001

Szwedzka firma rodzinna zajmuje się uprawą
papryczek chili i produkowaniem z nich organicznych sosów. Obecnie firma posiada asortyment 12 różnych ekologicznych produktów
chili, od sosów łagodnych po super ostre.
MŚP poszukuje dystrybutorów w Polsce posiadających kontakty w ramach sieci supermarketów oraz aptek i sklepów ze zdrową żywnością.

Bułgarski operator turystyczny oraz
agencja turystyczna specjalizujące się
w oferowaniu szytych na miarę wycieczek poszukuje agentów oraz operatorów turystycznych z krajów UE,
zainteresowanych oferowaniem tego
typu usług.

Rumuńskie MŚP specjalizuje się w produkcji
szerokiej gamy biżuterii ze srebra - kolczyków, bransoletek, naszyjników i pierścionków. Wszystkie produkty są produkowane
ręcznie na podstawie własnych projektów,
tworzonych w stylu prymitywizmu i łączących
srebro, emalię, szklane koraliki oraz skórę.
Firma poszukuje dystrybutorów.

BOJP20210115001

BOUA20210103002
Ukraińska firma, założona w 1998 oferuje
materiały budowlane i dachowe. MŚP poszukuje zagranicznych dystrybutorów
z sektora budowlanego, głównie z krajów
UE, chcących rozszerzyć gamę oferowanych produktów.

Japońska firma posiadająca duże doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych oraz precyzyjnym nanoszeniu ich na
podłoże płytek drukowanych poszukuje dystrybutorów w Europie, a także oferuje usługi
produkcyjne. Firma oferuje trzy typy podłoża
BOTR20201221001
oraz posiada własną technologię, która
Turecki producent lizaków, czekoladek
umożliwia zwiększenie wydajności procesu
oraz lokalnych przysmaków szuka partnenanoszenia oraz zmniejsza wymogi dotyczące
rów z UE w roli dystrybutora, którzy są
czystości podłoża.
aktywni w sektorze spożywczym.

BOFR20210112001
Francuski producent organicznych, bezglutenowych mieszanek mąki, krakersów i herbatników poszukuje nowych partnerów do umów
usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej
z terenu UE.

BOUA20201029002
Ukraińskie MŚP rozwija i produkuje gry planszowe. Aktualnie poszukuje potencjalnych
partnerów z terenu Europy do dystrybucji
i produkcji gier na podstawie umowy licencyjnej.

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:
karolina.sobocinska@darr.pl
lub faksem na numer: 74 648 04 37
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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Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w ramach konkursu: Szybka Ścieżka (konkurs 1/1.1/2021). Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(POIR), Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa,
również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs jest realizowany bez
ograniczeń tematycznych. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co
najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
W projekcie należy zrealizować:  badania przemysłowe oraz  prace rozwojowe
(obowiązkowe w projekcie)  dodatkowo można zrealizować prace przedwdrożeniowe, przy czym wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20%
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wnioskodawcy:  przedsiębiorstwa,  konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,  konsorcja naukowoprzemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej.
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:  20 mln euro – jeżeli projekt
obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;  15 mln euro – jeżeli projekt
obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;  200
tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) –
na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;  2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Konkurs podzielony jest na dwie rundy:
I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka
Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/ncbr

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 80 450
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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