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Oferta na wynajem wyodrębnionego kompleksu biur  

w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park 

Oferta na wynajem wyodrębnionego kompleksu biur  1 

Biurowiec Dolnośląskiego Parku Technolo-

gicznego T-Park to atrakcyjny, zgodny  

ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej 

obiekt przystosowany do prowadzenia działal-

ności gospodarczej, który jest zlokalizowany w 

pobliżu obwodnic Szczawna - Zdroju i Wałbrzy-

cha oraz zaledwie 4,5 km od Wałbrzyskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 

Sp. z o.o.  
 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako właściciel obiektu, oferuje 

możliwość wynajmu na wyłączność wyodrębnionego kompleksu pomieszczeń biu-

rowych na II. piętrze budynku, który składa się z:  6 pokoi biurowych o łącznej 

powierzchni 131,08 m2 (z możliwością połączenia sąsiadujących biur),  małej sali 

konferencyjnej (24,84 m2),  pokoju spotkań (13,03 m2),  aneksu kuchennego 

(23,24 m2),  korytarza (50,46 m2) oraz  przestrzeni magazynowo-archiwizacyjnej 

(5,38 m2). Całkowita przestrzeń kompleksu to 248,03 m2. 
 

Oferowana powierzchnia posiada osobne wejście z holu. 
 

Proponowana do wynajęcia nieruchomość posiada dostęp do Internetu (światłowód 

oraz WLAN), a także może być częściowo umeblowana. Istnieje również możliwość 

odpłatnego udostępnienia miejsc parkingowych. 

Kontakt:  

Tel: 74 648 04 00 

E-mail: darr@darr.pl 

 

 

Oferty komercyjne   9 

BUR 

dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia  

o charakterze rozwojowym                 10                           

Stawka za wynajem wynosi 40 zł netto za 1 m2 

Opłata eksploatacyjna (w zależności od sezonu) 

wynosi 18,00 zł-22,00 zł netto za 1 m2. 

https://www.darr.pl/biura/darr@darr.pl
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InvestEU to kolejne z działań UE na rzecz pobudzenia inwestycji w Europie, wsparcia odbudowy i przygotowania gospodarki  

w latach 2021-2027. Parlament Europejski przyjął program InvestEU na lata 2021-2027 na sesji plenarnej 9 marca br. Stanowisko oraz rezolu-

cja PE w tej sprawie są dostępne pod linkiem: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_PL.html#title2.  

Program InvestEU łączy instrumenty finansowe wspierające inwesty-

cje o kluczowym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Program jest 

następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 

ustanowionego w 2015 roku, jako trzon tzw. planu Juncke-

ra pobudzającego inwestycje publiczne i prywatne w Europie. 

Ogólnym celem InvestEU jest zapewnienie finansowania podmiotom 

g o s p o d a r c z y m  m a j ą c y m  p r o f i l  r y z y k a ,  k t ó r y  

nie zawsze jest akceptowalny dla prywatnych podmiotów finansowych,  

i przyczynienie się w ten sposób do zwiększania konkurencyjności go-

spodarki UE.  

 

Planowana skala funduszu to wygenerowanie inwestycji w wysokości 

372 miliardów euro dzięki gwarancji budżetowej UE w wysokości prze-

kraczającej 26 miliardów euro. Wskaźnik zasilenia rezerw na gwarancję 

UE przyjęto na poziomie 40 %. 

 

Budżet InvestEU (finansowany w ramach Wieloletnich ram finansowych 

UE oraz poprzez Fundusz Odbudowy - Next Generation EU) pozwoli na 

udzielenie gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld euro, 

która zostanie rozdzielona między cztery segmenty (okna) inwestycji: 

 

 zrównoważona Infrastruktura – finansowanie projektów m. in.  

z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i środowi-

skowej; 

 badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digi-

talizacji przemysłu, sztucznej inteligencji; 

 małe i średnie przedsiębiorstwa – ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom  

o średniej kapitalizacji; 

 inwestycje społeczne i umiejętności -finansowanie projektów m. in. dotyczących: umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, 

szpitali i opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych  

i integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie. 

 

Głównym filarem Programu będzie Fundusz InvestEU. Ma on zintegrować w przyszłej perspektywie pod jedną marką wiele 

obecnie wdrażanych instrumentów finansowych UE i być jedynym punktem wyjścia dla unijnego wsparcia inwestycyjnego 

m. in. w formie pożyczek, gwarancji, regwarancji, instrumentów rynku kapitałowego. Wzorcem nowego rozwiązania jest 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) realizowany w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, który 

zainicjował inwestycje o wartości przekraczającej 0,5 bln euro. 

Następnym elementem programu będzie Centrum Doradztwa InvestEU, które połączy 13 różnych, obecnie dostępnych 

usług doradczych w jeden punkt kompleksowej obsługi pomagający w opracowaniu projektów. Będzie zapewniać wsparcie 

techniczne i pomoc w przygotowaniu, opracowaniu, strukturyzacji i realizacji projektów. 

Z kolei Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych w ramach programu InvestEU będzie miał za zadanie zapewnienie 

widoczności projektów inwestycyjnych w całej UE, kojarząc ze sobą inwestorów i promotorów projektów. Powstaje w ten 

sposób łatwo dostępna i przyjazna dla użytkownika baza danych. 

 

Fundusz InvestEU będzie oparty na gwarancji UE, która ma zabezpieczać produkty finansowe oferowane przez partnerów 

wykonawczych. Głównym partnerem będzie grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która będzie korzystać z gwaran-

cji UE w 75% wnosząc dodatkowo wkład własny w wysokości 4,9 mld euro, a o kolejne 25% gwarancji UE będą mogli ubiegać 

się pozostali partnerzy wykonawczy tj. banki prorozwojowe oraz instytucje prorozwojowe, którzy również zobowiązani 

będą zapewnić wkład finansowy określany w umowach w sprawie gwarancji. Obok modułu gwarancji UE państwa członkowskie będą mogły 

przekazać część funduszy z polityki spójności lub udzielić gwarancji w ramach modułu gwarancji państw członkowskich. Dzięki gwarancji w 

ramach modułu państw członkowskich oraz wysokiego ratingu kredytowego partnerów wykonawczych środki przekazywane na rzecz InvestEU 

będą podstawą do osiągnięcia wyższej dźwigni finansowej przy realizacji inwestycji na terenie poszczególnych krajów. 

 

Tekst i grafika przygotowane w oparciu o webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na 

lata 2021-2027”, zorganizowane w dniu 18 lutego br. na kanale YouTube przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agen-

cji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Prelegent: Małgorzata Pitala, Deputy Head of Unit, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw rynku wewnętrznego 

Nagranie z webinarium jest dostępne pod linkiem: 
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/68340:nagranie-z-webinarium-wsparcie-dla-msp-w-ramach-budzetu-unii-na-lata-
2021-2027-cosme-single-market-programme-investeu 
 
Dodatkowe źródło: 
https://www.europarl.europa.eu/ 
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/investeu-2/ 

Akt prawny ustanawiający InvestEU: 
Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiające Program InvestEU 

https ://eur - lex .eu ropa.eu/ l ega l -content/PL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52020PC0403&from=PL 
Obecnie w oczekiwaniu na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej - EUR-Lex 
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 33 

 Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalo-
wanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW  
i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza wzrost  
o ponad 166% rok do roku. Nasz kraj znajduje się na piątym miejscu w Unii 
Europejskiej pod względem inwestycji w fotowoltaikę. Nic nie wskazuje  
na to, by trend ten miał się w najbliższym czasie zatrzymać, a panele foto-
woltaiczne stały się trwałym elementem krajobrazu. 
 

Fotowoltaika jest już zdecydowanie rozwiniętą technologią, która znalazła zainteresowanie i zaufanie na polskim rynku prosu-
menckim. Tylko przez cały wrzesień 2020 roku przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniósł 6,1%. Trend ten 
pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomym społeczeństwem - świadomym zarówno zmian klimatycznych, jak i możli-
wości generowania oszczędności w domowym budżecie.  

 

Tymczasem, za sprawą zainicjowanego przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju ze środków Funduszy Europejskich 
„Wielkiego Wyzwania: Energia”, w kolejnych latach w Polsce 
nastać może również trend na przydomowe elektrownie wia-
trowe. Nad prototypami urządzenia pracują obecnie już 84  
zespoły projektowe z całej Polski. 
 

W celu urozmaicenia polskiej „diety energetycznej” o nowy 
składnik, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce wesprzeć 
rozwój małogabarytowych przydomowych elektrowni wiatro-
wych. Do tej pory energetyka wiatrowa kojarzyła się z dużymi 
instalacjami, generującymi moc znacznie przekraczającą zapo-

trzebowanie prywatnego domu. Według ekspertów NCBR rolą innowacji jest zmniejszenie dystansu opłacalności, z jakimi bo-
rykały się przydomowe elektrownie wiatrowe dotychczas. 
 

Głównymi argumentami „za” posiadaniem przydomowej 
elektrowni wiatrowej jest oczywiście dostęp do darmowe-
go prądu oraz pozytywny wpływ na środowisko. Instalacja 
podczas pracy nie emituje bowiem dwutlenku węgla  
oraz innych zanieczyszczeń wpływających na jakość wdy-
chanego przez ludzi powietrza. Dla prywatnych użytkowni-
ków jest to także możliwość na uniezależnienie się energe-
tyczne w miejscach, w których występują częste braki  
w dostawie prądu lub brak jest wystarczająco mocnej infrastruktury sieci energetycznej. W razie nadmiaru wyprodukowanej 
energii, użytkownik instalacji może sprzedać swoją nadwyżkę lub magazynować ją w celu wykorzystania podczas mniej 
wietrznych dni w ciągu roku. 
 

„Wielkie Wyzwanie: Energia” ma wpłynąć na rozwój sektora przydomowych elektrowni wiatrowych w Polsce i udowodnić,  
że w energii kinetycznej wiatru jest potencjał, który każdy z nas może wykorzystać, aby zbilansować swoje gospodarstwo 
domowe. Dzięki postawieniu takiego wyzwania, NCBR dąży m.in. do ograniczenia smogu i redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych oraz zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. 
 

NCBR do spróbowania swoich sił w „Wielkim Wyzwaniu: Energia” zaprosił wszystkich chętnych, czyli: naukowców, przedsię-
biorców, studentów czy „garażowych” pasjonatów.  
Do dalszego etapu Wyzwania zakwalifikowały się 84 ekipy  
z ponad 180 zgłoszonych. Zmagania rozstrzygną się 14 
sierpnia 2021 roku w Warszawie. Na żywo, z wysokości 
trybun stadionu PGE Narodowy każdy z zainteresowanych 
widzów będzie mógł obejrzeć „pojedynek wiatraków”,  
w którym zmierzy się 10 najlepszych drużyn konstrukto-
rów. Podczas ostatniego etapu zawodów urządzenia podda-
ne zostaną działaniu sztucznego wiatru o zmiennej prędko-
ści, identycznego dla każdego z nich. Wielki Finał potrwa 
maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi 
sobie z zadaniem przetworzenia energii wiatru w energię 
elektryczną zostanie pierwszym w historii zwycięzcą 
„Wielkiego Wyzwania: Energia”.  
 

Finał będzie dostępny dla publiczności, która wybierze pro-
totyp, który najlepiej prezentuje się wizualnie. To nacisk na konstruktorów, aby myśleli także o wpływie nowych urządzeń na 
krajobraz. 
 

Więcej informacji na temat „Wielkiego Wzywania: Energia” znaleźć można na oficjalnej stronie: 
wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl 

 

Przedsięwzięcie pn. Wielkie Wyzwanie: Energia realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie 
poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu 

finansowania przełomowych projektów badawczych (projekt realizowany w ramach poddziała-
nia 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój). 

 

Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/ncbr 

Według NCBiR: ostatnie badania pokazują, że średnia prędkość wiatrów 

występujących na terenie Polski zwiększa się. Jest to pokłosie zwiększonej 

emisji gazów cieplarnianych i wzrostu temperatury na całym globie. Kolej-

nym czynnikiem, który może przyczynić się do sukcesu rynkowego 

„wiatraków” mogą być programy rządowe wspierające transformację ener-

getyczną, a najlepszym przykładem jest nawiązanie do programu „Mój 

prąd”. Program ten zadziałał jak katalizator i przekonał do instalacji paneli 

fotowoltaicznych wiele osób, które wcześniej się wahały.  

Według NCBiR: wydaje się, iż branża OZE wyszła z kryzysu spowodowanego pandemią obronną 

ręką, a odnawialne źródła energii stale zyskują nową przestrzeń do rozwoju. Sprzyja temu za-

równo ewolucja nowoczesnych technologii, jak i wzrost świadomości ekologicznej społeczeń-

stwa. Polacy w większości są zdania, że Odnawialne Źródła Energii to przyszłość i doceniają 

ich pozytywny wpływ na środowisko. Do stawiania na OZE, inwestorów w Polsce zachęca także 

ogłoszona przez Unię Europejską strategia „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz fundusze, 

jakie wspólnota przewidziała na zieloną transformację państw członkowskich. 

https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/


 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem Unii Europejskiej 

(UE) utworzonym w 2008 roku w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji.  
 

EIT  stanowi integralną część pro-

gramu Horizon 2020, programu 

ramowego UE w zakresie badań 

naukowych i innowacji.  

Instytut to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa UE, która napędza innowacje 

w Europie poprzez integrację przedsiębiorstw, edukacji i badań naukowych 

w celu znalezienia rozwiązania dla palących problemów globalnych. 
 

EIT, który zrzesza ponad 1000 partnerów, jest największą europejską siecią innowacji i elementem scalającym. Wspiera in-

nowatorów i przedsiębiorców w całej Europie, aby przekształcali swoje najlepsze pomysły w produkty, usługi, miejsca pracy  

i wzrost gospodarczy. Wspólnota EIT wraz z czołowymi partnerami oferuje szeroki wachlarz działań w zakresie innowacji  

i przedsiębiorczości:  kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w zakresie przedsiębiorczości, dostosowane do 

potrzeb usługi w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i przyspieszania ich rozwoju oraz  projekty badawcze oparte na innowa-

cjach. Wprowadza to nowe pomysły i rozwiązania na rynek, przekształca studentów w przedsiębiorców i, co najważniejsze, 

prowadzi do innowacji. 
 

Czym jest wspólnota wiedzy i innowacji EIT? 

Wspólnoty wiedzy i innowacji łączą przedsiębiorstwa (przemysł i MŚP), ośrodki badawcze  

i uniwersytety jako partnerów, tworząc środowisko sprzyjające kreatywnemu myśleniu i inno-

wacjom. Oferują dostęp do talentów, wiedzy, finansowania i nowych sektorów działalności 

gospodarczej, aby: 

 rozwijać innowacyjne produkty i usługi: realizacja pomysłu i wprowadzanie  

na rynek; 

 zapewniać rozruch przedsiębiorstwom: utworzenie lub przyspieszenie działalności; 

 wyszkolić nową generację przedsiębiorców: rozwijanie umiejętności w zakresie przedsię-

biorczości. 
 

Działania wspólnot wiedzy i innowacji obejmują cały łańcuch innowacji:  programy szkoleń i kształcenia,  ułatwianie przej-

ścia z sektora badań naukowych do działalności rynkowej,  projekty innowacyjne,  inkubatory i akceleratory biznesu. 
 

Istnieje osiem wspólnot wiedzy i innowacji EIT, z których każda koncentruje się na konkretnym globalnym wyzwaniu: 

 EIT Climate-KIC: innowacje na rzecz działań w dziedzinie klimatu 

 EIT Digital: na rzecz silnej cyfrowej Europy 

 EIT Food: kształtowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw od surowców po konsumentów 

 EIT Health: razem na rzecz zdrowego życia w Europie 

 EIT InnoEnergy: pionierska zmiana w zakresie zrównoważonej energii 

 EIT Manufacturing: konsorcjum „Made by Europe” wprowadza wiodące innowacje w produkcji 

 EIT RawMaterials: przekształcenie surowców w ważny atut Europy 

 EIT Urban Mobility: inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 

 

Każda ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT działa w centrach innowacji. Centra te są rozproszone w całej UE, aby zwiększyć 

wpływ działalności EIT. Obecnie w całej Europie istnieje ponad 50 centrów innowacji, obejmujących ośrodki, w których odby-

wają się spotkania i kontakty przedstawicieli sektora kształcenia, badań naukowych i działalności gospodarczej. 
 

Lokalizacja centrów jest dostępna pod linkiem: https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-community-across-europe 
 

Broszura informacyjna opisująca aktywność centrów innowacji w Polsce jest dostępna pod linkiem: https://eit.europa.eu/

sites/default/files/eit_country_factsheet_pl.pdf 
 

W kolejnych wydaniach biuletynu będziemy Państwo przybliżać działalność poszczególnych wspólnot. 
 
 

Witryna internetowa EIT: https://eit.europa.eu 
 

 

 

 

 
 

Źródło tekstu i grafiki: https://eit.europa.eu 
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Kontakt: 
EIT Headquarters Infopark - Building E 

1 Neumann Janos utca 
1117 Budapeszt, Węgry 

Tel. +36 14 819 300 

Akt prawny ustanawiający EIT: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32008R0294&from=PL 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-climate-kic
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-digital
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-innoenergy
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-manufacturing
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
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24 lutego 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nową Strategię UE w za-
kresie przystosowania się do zmiany klimatu. W strategii przedstawiono 
długoterminową wizję, zgodnie z którą UE stanie się do 2050 r. społeczeń-
stwem odpornym na zmianę klimatu, w pełni dostosowanym do nieuniknionych 
skutków tej zmiany. Strategia, uzupełniająca ambitny cel UE, jakim jest osią-
gnięcie neutralności klimatycznej do połowy stulecia, ma na celu wzmocnie-
nie zdolności adaptacyjnych UE i świata oraz zminimalizowanie podatności 
na skutki zmiany klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim i wnioskiem 
dotyczącym Europejskiego prawa o klimacie. 
 

Celem nowej Strategii UE jest intensyfikacja działań w całej gospodarce 
i całym społeczeństwie, aby przybliżyć je do realizacji wizji odporności  
na zmiany klimatu na 2050 r., przy jednoczesnym zwiększeniu synergii z inny-
mi strategiami politycznymi Zielonego Ładu, takimi jak ochrona różnorodności 
biologicznej i zrównoważone rolnictwo. 
 

Strategia ma trzy cele i proponuje szereg działań, aby je osiągnąć: 

 Inteligentniejsze przystosowanie się do zmiany klimatu – poprawa wie-
dzy i dostępności danych, zarządzanie niepewnością związaną ze zmianą 
klimatu; zapewnienie większej ilości lepszych danych na temat ryzyka  
i strat związanych z klimatem oraz uczynienie z the European Climate 
Adaptation Platform (Europejska Platforma Adaptacji do Klimatu) - Clima-
te-ADAPT najważniejszej europejskiej platformy wiedzy na temat przysto-
sowania. 

 Bardziej systemowe przystosowanie – wspieranie rozwoju polityki na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, społe-
czeństwa i gospodarki oraz we wszystkich sektorach poprzez poprawę strategii i planów przystosowawczych; włączenie 
odporności na zmianę klimatu do polityki makrofiskalnej oraz promowanie opartych na zasobach przyrody rozwiązań  
w zakresie przystosowania. 

 Przyspieszenie procesu przystosowania we wszystkich obszarach – poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania 
rozwiązań w zakresie przystosowania; ograniczenie ryzyka związanego z klimatem; zlikwidowanie luki w zakresie ochrony 
klimatu oraz zapewnienie dostępności i zrównoważonego charakteru wody słodkiej. 

 

W zakresie intensyfikacji międzynarodowych działań na rzecz odporności na zmianę klimatu dokument określa następu-
jące działania: 

 Zwiększenie wsparcia na rzecz międzynarodowej odporności i gotowości na zmianę klimatu: 
 wzmocnienie wsparcia na rzecz opracowywania i wdrażania ustalonych na poziomie krajowym wkładów i krajowych 

planów adaptacji w państwach partnerskich UE oraz włączenie do odpowiednich unijnych strategii politycznych 
i instrumentów służących do prowadzenia działań zewnętrznych odporność i gotowość na zmianę klimatu, która 
uwzględnia konflikty oraz ma charakter poprzedzający i zapobiegawczy; 

 zintensyfikowanie i rozszerzenie wsparcia na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu dla samorządów terytorial-
nych w państwach partnerskich UE i opracowanie programów regionalnych, m.in. dla krajów południowego 
i wschodniego sąsiedztwa UE oraz krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów; 

 uwzględnienie aspektów dotyczącychzmiany klimatu w przyszłym porozumieniu w sprawie ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową.  

 Zwiększenie międzynarodowego finansowania na rzecz budowania odporności na zmianę klimatu: 
 dążenie do zwiększenia międzynarodowego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu, przeznaczonego  

na przystosowanie się do niej za pośrednictwem instrumentów UE wykorzystywanych do działań zewnętrznych  
oraz stosując instrumenty sektora prywatnego; 

 promowanie opracowywania i wdrażania strategii finansowania ryzyka klęsk żywiołowych w celu zwiększenia makro-
ekonomicznej odporności na zmianę klimatu w krajach partnerskich; 

 wspieranie krajów partnerskich w opracowywaniu polityk oraz zachęt służących promowaniu inwestycji odpornych  
na zmianę klimatu, w tym inwestycji w rozwiązania oparte na zasobach przyrody; 

 Udoskonalanie uodparniania wszystkich zewnętrznych inwestycji i działań UE na zmianę klimatu.  

 Wzmocnienie globalnego zaangażowania i wymiany wiedzy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu: 
 przedstawienie unijne plany adaptacji i działań w ramach porozumienia paryskiego; 
 pogłębienie zaangażowania politycznego w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z partnerami międzynarodo-

wymi i regionalnymi oraz krajami partnerskimi; 
 Zwiększenie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, dostępnych dla państw niebę-

dących członkami UE, oraz promowanie przystosowanie się do zmiany 
klimatu w ramach zielonych sojuszy i zielonych partnerstw. 

 

UE będzie propagować przystosowywanie się do zmiany klimatu na poziomie 
niższym niż krajowy, krajowym i regionalnym, ze szczególnym naciskiem na 
przystosowaniem się do zmiany klimatu w Afryce, małych rozwijających się 
państwach wyspiarskich i krajach najsłabiej rozwiniętych. . 
 

Dokument strategii º KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIE-
GO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KO-
MITETU REGIONÓW. Budując Europę odporną na zmianę klimatu - nowa 
Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu. {SEC(2021) 89 final} 
- {SWD(2021) 25 final} - {SWD(2021) 26 final}. Bruksela, dnia 24.2.2021. COM
(2021) 82 final w polskiej wersji językowej jest dostępna pod linkiem: 
h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / P L / T X T / H T M L / ?
uri=CELEX:52021DC0082&from=EN 
 
 
 

Źródło: 
https://ec.europa.eu/clima/ 
https://fewe.pl/pl/nowa-strategia-ue-w-zakresie-przystosowania-sie-do-zmiany-klimatu/ 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
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„Technologie przyjazne środowisku” oraz „Innowacje w obszarze 

wód morskich lub śródlądowych” – to między innymi na projekty  

z takich obszarów firmy mogły pozyskać granty w ramach programu 

realizowanego przy wsparciu Funduszy Norweskich. 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) właśnie wyłoniła 

90 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie  

na łączną kwotę 60 mln euro, czyli ponad ćwierć miliarda złotych. 

Większość z nich dotyczyła właśnie zielonych innowacji. Wyłonione 

projekty przyczynią się do redukcji emisji dwutlenku węgla i ilo-

ści odpadów w środowisku, a jedna trzecia z nich będzie realizo-

wana we współpracy z norweskimi przedsiębiorstwami, uczelnia-

mi i jednostkami badawczymi. 
 

Fundusze Norweskie (Norweski Mechanizm Finansowy) oraz EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarcze-

go) to dwa instrumenty finansowe, które zostały ustanowione przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Instrumenty mają 

formę bezzwrotnego wsparcia,z którego korzysta kilkanaście państw Europy Środkowej i Południowej oraz kraje bałtyckie,  

w tym również Polska. W ramach Funduszy Norweskich realizowanych jest kilkanaście programów (w tym największy budże-

towo program, którego operatorem jest PARP), w których dotacje mogą pozyskać projekty związane np. z  ochroną śro-

dowiska,  efektywnością energetyczną czy  ograniczaniem nierówności społecznych. 
 

Obecnie PARP ogłosiła wyniki konkursu dla dwóch z czterech schematów konkursowych w programie „Rozwój przedsiębior-

czości i innowacje”, prowadzonym wspólnie z agencją Innovation Norway. Jego celem jest poprawa konkurencyjności pol-

skiego sektora małych i średnich firm poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, procesów, produktów i usług. 
 

Wsparcie w programie przewidziano w trzech obszarach tematycznych:  

 technologie przyjazne środowisku,  

 innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych 

 technologie poprawiające jakość życia.  
 

Dodatkowo, przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów w wyżej wskazanych obszarach dla firm, których wła-

ścicielkami/współwłaścicielkami są kobiety biorące udział w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwie. 
 

W obszarze: „Technologie przyjazne środowisku” zostało złożonych 219 wniosków, a do dofinansowania 

wyłoniono ostatecznie 78 projektów. Dotyczą one głównie inwestycji w  sektorze produkcji przemysłowej  

i  branży przetwórstwa odpadów oraz  działań, które przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności 

firm przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko. Wysokość udzielonego finansowania wyniosła 

blisko 50 mln euro. 
 

W schemacie konkursowym „Innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych” wyłoniono 12 projek-

tów spośród 30 zgłoszonych, które otrzymały granty na łączną kwotę sięgająca prawie 10 mln euro.  

Są to głównie inwestycje w  rozwój infrastruktury małych portów, przystani oraz  ekologicznych i nisko-

emisyjnych środków transportu w działalności turystycznej na terenie jezior. 
 

Projekty wyłonione w programie musiały być innowacyjne, przynajmniej w skali firmy, która składała wniosek o dotację. 

Jednak PARP, która jest operatorem tych środków, zachęcała też do zgłaszania projektów na wyższym poziomie innowacyjno-

ści, np. rozwiązań innowacyjnych w skali całego rynku.  
 

Więcej informacji o wynikach naboru jest dostępnych na witrynie interneto-

wej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/68550:ponad-250

-mln-zl-na-rozwoj-zielonych-innowacji-w-polskich-firmach-celem-m-in-

redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-i-ilosci-odpadow 
 

Witryna dotycząca Funduszy Norweskich koordy-

nowanych przez PARP jest dostępna pod lin-

kiem:  

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie 

Poradnik ze szczegółowym wyjaśnieniem finan-

sowania w ramach Fundszu Norweskich jest do-

stępny pod linkiem:  

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/biuletyn_norweg_pl.pdf 
 

 

Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Irlandii zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych  

on-line organizowanych podczas EENGINEX Meet The Buyer 2021 w dniu 15 kwietnia 2021 roku. 
 

EENGINEX Meet The Buyer 2021 odbędzie się w tym roku, ze względu na utrzymującą się pandemię COVID-19,  

w formie wirtualnej. Organizatorzy przewidują udział min. 25 nabywców produktów inżynieryjnych z Irlandii oraz min. 100 

firm dostawców z całego świata.  
 

Uczestnictwo w EENGINEX Meet The Buyer pozwoli firmom na: 

 zwiększenie swojej sprzedaży 

 inicjację kontaktów w celu współpracy handlowej, technologicznej lub B+R 

 rozwinięcie swojej sieci biznesowej 

 podzieleniem się swoim doświadczeniem oraz wiedzą 

 obserwację trendów rynkowych i identyfikację innowacji technologicznych 
 

Głównymi tematami tegorocznych spotkań EENGINEX Meet The Buyer będą: 

 Inżynieria mechaniczna 

 Oprzyrządowanie przemysłowe  

 Materiały i komponenty 

 Przemysł morski 

 Inżynieria elektroniczna 

 Inżynieria precyzyjna 
 

Ważne daty i informacje: 

Witryna internetowa wydarzenia: https://eenginex-meet-buyer-matchmaking-event.b2match.io/  

Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://eenginex-meet-buyer-matchmaking-event.b2match.io/signup  

Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów do 8 kwietnia 2021 roku 

Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://eenginex-meet-buyer-matchmaking-

event.b2match.io/participants  

Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://eenginex-meet-buyer-matchmaking-event.b2match.io/agenda 
 

Jak przebiega proces rejestracji? 

 Krok 1. Rejestracja do 8 kwietnia 2021 roku na wskazanej www. Należy upewnić się, że zostało zaznaczone pole 

"matchmaking session", jeśli zamierza się zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. Prosimy zaznaczyć, że „suport 

office” na tym wydarzeniu jest PL - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / PL – Lower Silesian Development 

Agency. 

 Krok 2. Opublikowanie profilu, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na stronie https://eenginex-

meet-buyer-matchmaking-event.b2match.io/marketplace. W profilu należy opisać to, czego się poszukuje i co się oferuje 

potencjalnym partnerom. Im lepiej opisany będzie profil, tym więcej zapytań o spotkanie! 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 każdy otrzyma osobisty harmonogram z godzinami spotkań. „Suport office” będzie wspierał w ca-

łym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań. 
 
 

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  
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Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-

Zdroju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:  

"Sztuczna Inteligencja w Biznesie" 

Termin szkolenia: 20 kwietnia 2021 roku, start o godz.: 10:00. 

Miejsce: szkolenie on-line 

Rejestracja: do 16 kwietnia 2021r. 
 

Sztuczna inteligencja to technologia stwarzająca 

nowe możliwości podejścia do rozwiązywania proble-

mów, które do tej pory były ciężkie bądź niemożliwe 

do rozwiązania. Chodzi o wyposażenie urządzeń w 

cechy, które do tej pory uważane były za typowo 

ludzkie i niemożliwe do osiągnięcia przez maszynę.  
 

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości MMŚP, że nowe technologie są nie tylko w zasięgu ręki, ale również 

mogą wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności na rynku. 
 

Webinarium będzie prowadzone przez: 
 

Marcina Rojka – współzałożyciel byteLAKE z ponad 15-to letnim doświadczeniem biznesowym zdoby-

tym na arenie międzynarodowej. Zaangażowany w wiele zespołów sprzedażowych dostarczających 

produkty do czołowych globalnych korporacji. Odpowiedzialny za tworzenie oprogramowania dla branż 

elektroniki użytkowej, półprzewodników i telekomunikacji wraz z wdrożeniami na rynek europejski, 

amerykański i azjatycki. Lata spędzone w Dolinie Krzemowej i Chinach zaowocowały nowymi pomysła-

mi i szerszym spojrzeniem w swojej firmie. 
 

 

Mariusza Kolanko – współzałożyciel byteLAKE z ponad 15-to letnim doświadczeniem biznesowym. 

Praktyk dostarczania rozwiązań na arenie międzynarodowej. Odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie 

rozwiązań dla największych firm globalnych z branż: telekomunikacji, sprzedaży detalicznej, technolo-

gii informatycznych, logistycznej, przemysłu. Doświadczenie nabyte w międzynarodowych korpora-

cjach pozwala mierzyć się z wyzwaniami w prowadzeniu własnej firmy. 

 

Więcej informacji:  

https://www.darr.pl/ai-w-innowacyjnym-rozwoju-firmy-zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniu-on-line/#more-555 
 

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 
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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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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. 

BOES20201203005 

Hiszpańska firma, zajmująca się produk-

cją urządzeń przemysłowych, opracowała 

innowacyjną technologię inwertera/

konwertera, pozwalającą osiągnąć mniej-

sze rozmiary i wagę urządzenia oraz po-

siada nowoczesne funkcjonalności używa-

ne w urządzeniach do ogrzewania induk-

cyjnego. Firma poszukuje agentów han-

dlowych z doświadczeniem w przemyśle. 

 

BOUK20210210003 

Brytyjska firma, produkująca zimową 

odzież sportową, oferuje szeroką gamę 

ubrań technicznych dla osób w wieku 18-

35. Jej flagowy produkt to jednoczęścio-

wy skafander narciarski, zaprojektowany 

zgodnie z duchem czasów, który wzbudził 

duże zainteresowanie wśród  klientów 

oraz w mediach i jest obecny na rykach 

ponad 50 krajów. Firma poszukuje mię-

dzynarodowych dystrybutorów. 

BRNL20210211001 

Holenderska firma specjalizująca się w sprze-

daży niewielkich mebli, ceramiki oraz luksu-

sowych elementów wystroju wnętrz, poszuku-

je dostawców luksusowych, designerskich 

wyrobów ceramicznych do domu i ogrodu oraz 

innego rodzaju produktów wystroju wnętrz. 

Firma oferuje usługi dystrybucji. 

 

BONL20210127001 

Duńska firma produkuje rum i inne podobne 

likiery w swojej destylarni od 2009 roku. Fir-

ma szuka dystrybutorów w Europie i chce 

zaoferować umowę dystrybucyjną. 

 

BOES20201223001 

Hiszpańska marka specjalizująca się w pro-

jektowaniu i produkcji ekologicznej odzieży 

do tańca poszukuje dystrybutorów z doświad-

czeniem w sektorze mody i/lub tańca. 

 

 

BRES20210202001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w auto-

matyce przemysłowej, instalacjach elek-

trycznych oraz usług konserwacji, pragnie 

poszerzyć swoje portfolio o piece i komory 

do badań środowiskowych. Firma oferuje 

współpracę jako dystrybutor na zasadach 

wyłączności lub agencji handlowej. 

 

BRAT20210211001 

Młoda, austriacka firma zajmuje się dystry-

bucją europejskich produktów na rynkach 

Bliskiego Wschodu oraz Afryki, w szczególno-

ści w krajach Zatoki Perskiej. W celu posze-

rzenia swojego portfolio poszukuje produ-

centów z sektora FMCG (z wyjątkiem produ-

centów wyrobów świeżych) i oferuje im usłu-

gi dystrybucji oraz agencji handlowej. 

 

BRUK20210211001 
Brytyjska firma będąca dostawcą akcesoriów  

do pielęgnacji koni poszukuje producentów 

szczotek do czesania. 
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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 

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

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 pod-
mioty świadczące usługi rozwojowe, * dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,  
* zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, * dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oce-
ny Usług Rozwojowych, * zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.  
Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór w ramach: 4.Konkursu polsko-niemieckiej 

współpracy bilateralnej. Konkurs jest realizowany we współpracy z niemieckim Federalnym Minister-

stwem Edukacji  i Badań Naukowych w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze 

Digital GreenTech for Smart villages:  Smart use of data,  Smart water supply,  Sustainable urban planning,  Smart sensors 

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu: 

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu 

technologii do MŚP i start-up’ów w obszarze Digital Green Technology.  

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na: 

 badania przemysłowe – w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014; 

 prace rozwojowe – w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014. 

Wnioskodawcy: grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o NCBR , 

złożona z:  co najmniej jednego przedsiębiorcy spełniającego kryteria mikro-, małe-

go, średniego przedsiębiorstwa (MŚP) lub co najmniej jednego start-up’u 

(przedsiębiorcy spełniającego kryteria MŚP i istniejącego krócej niż rok) i  co naj-

mniej jednego z podmiotów, będącego organizacją prowadzącą badania i upo-

wszechniającą wiedzę. Grupa podmiotów może liczyć maksymalnie 3 partnerów. 
 

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 500 000 euro, przy czym dofinanso-

wanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 euro. 

Intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu warunków zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielanej za pośrednic-

twem NCBR na badania przemysłowe, nie może przekroczyć:  80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębior-

ców;  75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców. W przypadku prac rozwojowych, intensywność pomocy pu-

blicznej, przy spełnieniu warunków jej zwiększenia, nie może przekroczyć:  60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych 

przedsiębiorców;  50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców. 

Harmonogram konkursu:   rozpoczęcie naboru wniosków: 9 marca 2021r.   zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021r. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/4-konkursu-polsko-niemieckiej-wspolpracy-bilateralnej 
 

Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/ncbr 

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 

Dolnośląski Park  
Technologiczny 
Lower Silesia Technology Park 

https://www.gov.pl/web/ncbr/4-konkursu-polsko-niemieckiej-wspolpracy-bilateralnej#

