Newsletter 04/2021
Projekt „Zdrowe Zarządzanie”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z OTREK Training and Consulting
Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Zdrowe Zarządzanie”.
W ramach projektu oferowane są wysokiej jakości
szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania
w systemie ochrony zdrowia oraz szkolenia
z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA), czyli oceny W tym numerze:
Projekt „Zdrowe Zarządzanie”
technologii medycznych w warunkach szpitala.
Szkolenia są adresowane do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących. W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje
stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi i zarządczymi, np. ordynator
oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku
rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne
lub kierownicze. Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby pracujące w podmiotach systemu ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.
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Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Po zakończeniu szkolenia uzyskuje się stosowaGo4NewTech
ne zaświadczenie.
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Uczestnikom zapewnia się doświadczonych trenerów oraz materiały szkoleniowe. Konsultacje on-line nt. narzędzi do tłumaczenia elekSzkolenia są realizowane w formule on-line.
Więcej informacji na witrynie internetowej:

https://www.otrek.com.pl/zdrowe-zarzadzanie/
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach
udziału, itp.:

 Tel.: 609 502 546, E-mail: szkolenia2@otrek.com.pl
 Tel.: 665 119 123, E-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Źródło finansowania:
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BUR
dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia
o charakterze rozwojowym
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0027/18

Instytucja Zarządzająca:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
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Program Horyzont Europa 2021-2027
Horyzont Europa (HE) zastąpi obecny program ramowy na rzecz badań
i innowacji Horyzont 2020. Proponowany budżet programu w perspektywie
lat 2021-2027 to ok. 95,5 mld EUR. Będzie to największy program tego typu
w historii Europy. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań
i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez
europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom,
w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym
przez ONZ.
Celem programu jest:

wzmocnienie bazy
naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej

zwiększenie europejskich zdolności
w zakresie innowacji,konkurencyjności
i liczby miejsc pracy

realizację priorytetów obywateli oraz
utrzymanie naszegomodelu społecznogospodarczego i związanych
z nim wartości

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research
Council – ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom
gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie
(MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta
z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.
Będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa,
oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące pełnego spektrum globalnych wyzwań.
Horyzont Europa będzie zachęcać do większego uczestnictwa, zmniejszać lukę w zakresie badań naukowych i innowacji
oraz wzmacniać europejską przestrzeń badawczą (European Research Area – ERA). Za pomocą szerokiego wachlarza środków
będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji, a także stymulował tworzenie centrów doskonałości, poprawę ich możliwości i nawiązywanie powiązań opartych na współpracy.
Ponadto wprowadzi nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) i misje
UE. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione europejskie ekosystemy innowacji. Z kolei
misje UE (Filar II) skupią się na kwestiach, które mają wpływ na nasze codzienne życie – od walki z rakiem po przystosowanie
się do zmian klimatu, mieszkanie w bardziej ekologicznych miastach, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych
gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie.
Po raz pierwszy w historii programu ramowego regiony mogą dobrowolnie przekierować część swoich funduszy regionalnych do programu Horyzont Europa w celu wykorzystania ich na potrzeby działań w zakresie badań naukowych i innowacji
na ich terenie.
Struktura programu:

Witryna internetowa programu:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
Źródło tekstu i grafiki:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa-nowy-program-ramowy-badan-i-innowacji
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 34
Na początku 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 28
października 2020 r. o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127).
Wśród zmian wprowadzonych w ustawie znalazło się m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie zbierać dane
na temat ogrzewania budynków w całym kraju. Pozwoli to dokładnie zidentyfikować źródła niskiej emisji, dobierać skuteczne
metody do walki ze smogiem oraz kontrolować postępy w procesie likwidacji „kopciuchów”.
W ewidencji będą gromadzone informacje o źródła ogrzewania w budynkach
lub lokalach. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.
Dodatkowo w CEEB znajdą się dane o udzielonej wcześniej pomocy publicznej związanej z szeroko rozumianą termomodernizacją. Chodzi w tym wypadku o to, by państwo przez przeoczenie nie dofinansowywało tej samej inwestycji po kilka razy.
Ewidencję uzupełnią raporty z inspekcji i kontroli, nawet tych kominiarskich
czy przeprowadzanych na zlecenie organów samorządowych.
Dotyczy to także świadczeń w ramach pomocy społecznej. Wszystko po to, by łatwiej identyfikować osoby dotknięte ubóstwem energetycznym – i kierować w ich stronę programy wsparcia umożliwiające im w ogóle przeprowadzenie kosztownej inwestycji. Warto podkreślić, że w takich przypadkach większość kosztów już teraz, chociażby w ramach wspomnianego programu Czyste Powietrze, bierze na siebie państwo.
Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało
skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”. Projekt ma być rozwijany wieloetapowo, osiągnięcie stanu docelowego jest planowane na 2023 roku.
Konieczność dokonania zgłoszenia budynku do ewidencji zostanie ogłoszona w komunikacie ministra właściwego do spraw budownictwa. Przyjmowanie deklaracji rozpocznie się z dniem 1 lipca bieżącego roku. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać
będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.
Na zgłoszenie istniejącego już źródła ciepła będziemy mieli 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2022 roku. W przypadku
nowych, należy dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia danego urządzenia bądź instalacji.
Zgodnie z założeniami projektu, podawane przez obywateli informacje mają być jak najprostsze. Wszystko po to, by uniknąć
niepotrzebnych trudności przy składaniu deklaracji. Będzie można złożyć ją za pomocą internetowego formularza,
lub w formie papierowej we właściwym urzędzie gminy.
Do CEEB należy zgłosić każdy rodzaj źródła ciepła, czyli  sieć ciepłowniczą,  kocioł grzewczy
na paliwa stałe,  piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno)
 kominek na paliwo stałe  kocioł olejowy  gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy,  kominek gazowy  grzejnik gazowy  nagrzewnicę gazową  promienniki gazowe
 trzony kuchenne  piecokuchnię  kuchnię węglową  pompę ciepła  instalacje ogrzewania
elektrycznego oraz  kolektory słoneczne.
Niedopełnienie obowiązku w terminie wiąże się z karą grzywny o nieustalonej jeszcze wysokości. Co ważne: jej nałożenie nie będzie obowiązkiem wynikającym z ustawy. Jej przepisy pozwalają na zastosowanie instytucji tzw. „czynnego żalu”.
Przewiduje się, że CEEB obejmie 5-6 milionów budynków.
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.gunb.gov.pl/
https://www.irt.wroc.pl/
https://smoglab.pl/
https://inzynierbudownictwa.pl/
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EIT Climate-KIC - innowacje na rzecz działań w dziedzinie klimatu
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem Unii Europejskiej,
utworzonym w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT 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 innowacjach.
Istnieje osiem wspólnot wiedzy i innowacji EIT, z których każda koncentruje się na konkretnym globalnym wyzwaniu. W kolejnych wydaniach biuletynu przybliżymy Państwu poszczególne wspólnoty.
EIT Climate-KIC to wspólnota wiedzy i innowacji, działająca na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę bezemisyjną. Identyfikuje i wspiera innowacje, które pomagają społeczeństwu łagodzić zmiany
klimatyczne i dostosowywać się do nich.
Wizja EIT Climate-KIC to zamożne, sprzyjające włączeniu społecznemu, odporne na zmianę klimatu społeczeństwo z gospodarką o obiegu zamkniętym o zerowej emisji netto do 2050 roku.
Misją EIT Climate-KIC jest katalizowanie zmian systemowych poprzez innowacje w obszarach działalności
człowieka, które mają krytyczny wpływ na emisje gazów cieplarnianych - miasta, użytkowanie gruntów,
materiały i finanse - oraz tworzenie społeczności odpornych na zmiany klimatu.
EIT Climate-KIC to społeczność ponad 450 Partnerów wspólnie działających na rzecz przejścia na gospodarkę zeroemisyjną.
Są to uniwersytety, instytucje naukowe, organy władzy, przedsiębiorstwa, miasta, organizacje pozarządowe, start-up’y i wiele
innych. EIT Climate-KIC katalizuje i wspiera innowacje w działaniach na rzecz klimatu, ale to partnerzy są odpowiedzialni za
te innowacje. Sieć partnerów obejmuje najbystrzejsze umysły, najbardziej dynamiczne firmy, najbardziej strategicznych myślicieli oraz najbardziej przyszłościowe miasta i władze publiczne zaangażowane w działania na rzecz klimatu i głęboką dekarbonizację poprzez innowacje.
Obszary zainteresowania:
Miasta

Zrównoważone systemy
produkcji

Metryki decyzyjne i finanse

Zrównoważone użytkowanie
gruntów

kreowanie miast odpornych
na zmiany klimatu miast o zerowej emisji dwutlenku
węgla i miast przyszłości

wspieranie innowacji w celu
zmniejszenia przemysłowych emisji dwutlenku węgla

odblokowanie środków
na działania dotyczące klimatu

akceleracja rolnictwa przyjaznego
klimatowi, zrównoważonej żywności i lasów odpornych
na zmianę klimatu

Realizowane programy:
Deep Demonstrations

Celem metody Deep Demonstrations jest wywołanie głębokich zmian systemowych w całych miastach, regionach
i państwach. Metoda zakłada wypracowywanie z właścicielami wyzwań klimatycznych szeregu rozwiązań, które
w danym miejscu umożliwiają wprowadzenie zmian na szeroką skalę.

Kapitał przemiany

Inicjatywa Kapitałowa Transformacji (TCI) to nowy program otwartych innowacji. Jego celem jest opracowanie,
zademonstrowanie i upowszechnienie nowej logiki inwestycyjnej (Kapitał Transformacyjny), która umożliwia właścicielom aktywów inwestowanie w zmianę systemową.

Edukacja

Skupianie się na prawdziwych wyzwaniach i uczeniu się przez praktykę oraz programy rozwoju zawodowego
i dla absolwentów.

Przedsiębiorczość

Programy, takie jak Accelerator oraz ClimateLaunchPad dedykowane przedsiębiorcom, przede wszystkich startup’om. Są zaprojektowane tak, by torować drogę na rynek wartościowym przedsięwzięciom nakierowanym na zeroemisyjne rozwiązania.

Badania i innowacje

Innowacyjny model wymiany wiedzy i transferu technologii zwany spiralą wiedzy. W tym modelu następuje przepływy wiedzy i eksperymentalnego uczenia się między rządem, środowiskiem akademickim, przemysłem
i społeczeństwem obywatelskim z wykorzystaniem strategii i procesów decyzyjnych w celu tworzenia polityk
i praktyk odpowiedzialnych społecznie.

Osiągnięcia EIT Climate-KIC od 2010 roku:
Utworzenia 1000+
innowacyjnych startup’ów

Inwestycje w start-up’y Wypracowanie
367 Dźwignia finansowa na Utworzenie
2000+ 17000
uczestników
o wartości 550+ milio- nowych
produktów rzecz klimatu w wyso- pełnoetatowych miejsc działań edukacyjnych
nów euro
i usług
kości 3,4 mld euro
pracy

EIT Climate-KIC rozpoczął działania w Polsce w 2011 roku. Jednym z polskich Partnerów Stowarzyszonych EIT Climate-KIC
jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., koordynująca w Polsce Program Accelerator oraz ClimateLaunchPand.
Witryna internetowa EIT Climate-KIC: https://www.climate-kic.org/
Kontakt do EIT Climate-KIC:
Kattenburgerstraat 7, Gebouw 027 W
1018 JA Amsterdam, Niderlandy

Źródło tekstu i grafiki:
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-climate-kic
https://www.climate-kic.org/
https://poland.climate-kic.org/

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu
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IdeaLab dla miast przyszłości
Ruszyły prace nad wizjonerskimi rozwiązaniami dla miast jutra, które zaprojektowali uczestnicy warsztatów IdeaLab z Polski i Norwegii.
Zwycięskie projekty zrodziły się podczas warsztatów, które odbyły się rok temu w Otwocku z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
oraz Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway).
Budżet przedsięwzięcia, finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to ponad 6,5 mln euro.
Nowoczesne, praktyczne, a przy tym odpowiedzialne społecznie innowacje dla miast przyszłości przygotują trzy
interdyscyplinarne konsorcja polsko-norweskie.
Jedno z nich rozpoczyna właśnie prace w projekcie dotyczącym „zielonego ogrzewania”, czyli metodologii procesu
wymiany pieców węglowych na systemy zasilane źródłami
odnawialnymi. Liderem konsorcjum jest w tym przypadku
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
PAN. Międzynarodowy zespół ekspertów wysoko ocenił także
nowatorski pomysł na ograniczenie ruchu samochodowego
w miastach na rzecz zrównoważonych i dostępnych środków
transportu oraz interaktywny system premiowy do promowania ekologicznego stylu życia: one też wkraczają w fazę
realizacji. Liderami są odpowiednio Uniwersytet Warszawski
oraz Politechnika Gdańska. Żywymi laboratoriami tych eksperymentów będą konkretne polskie miasta: Legionowo, Lublin,
Warszawa i Gdańsk.
Metodologia warsztatów IdeaLab narodziła się w Wielkiej Brytanii,
a w Polsce NCBiR skorzystało z niej dzięki wsparciu Norwegów.
Istotą tej inicjatywy jest nowatorski sposób tworzenia pomysłów
na interdyscyplinarne projekty badawczo-rozwojowe w połączeniu
z natychmiastową oceną ekspercką.
IdeaLab jest częścią Programu „Badania stosowane” realizowanego
w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Poszukiwane są w nim pomysły, które nie będą
trafiać w próżnię, lecz wniosą praktyczny wkład w poprawę życia
ludzi żyjących w miastach.
Więcej informacji nt. konkursu IdeaLab, Obszar tematyczny:
„Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”, realizowanego
przez NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/idea-lab

Kluczowa kwestia, postawiona przed uczestnikami otwockiej edycji warsztatów IdeaLab, to eksploracja wyzwań stojących
przed nami w perspektywie dwóch dekad, pod kątem tego, jakie usługi, technologie i rozwiązania są potrzebne, aby
miasta jutra były dobrym miejscem do życia i pracy. Gwałtowna urbanizacja w połączeniu ze zmieniającą się strukturą ludności sprawia, że życie w przestrzeni miejskiej wiąże się z wieloma problemami, takimi jak zapewnienie bezpieczeństwa,
opieki zdrowotnej, transportu i innych usług publicznych, czystego powietrza i wody pitnej. Jednocześnie coraz większego
znaczenia nabiera koncepcja inteligentnego miasta – które staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców dzięki wykorzystaniu
nowych technologii.
Ideą warsztatów było wypracowanie projektów wyrastających z nieszablonowego czy wręcz ryzykownego myślenia. „Miasta przyszłości - usługi i rozwiązania” to temat z ogromnym
Cały proces wykraczał poza zakres klasycznych grantów, potencjałem. Już dziś blisko połowa ludności świata mieszka
w miastach, a niedługo ma ich być aż 5 miliardów.
a główna różnica polegała na budowaniu przestrzeni dla
Według demografów do 2050 roku miasta przyciągną nawet
śmiałych pomysłów wśród osób o rozmaitych kompeten80 proc. mieszkańców krajów zamożnych i ponad 60 proc. populacjach, które nigdy wcześniej się nie spotkały. Wśród
cji krajów rozwijających się.
uczestników znalazły się osoby reprezentujące całe spektrum kwalifikacji: od architektów, inżynierów, specjalistów ICT, poprzez hydrologów i meteorologów, po psychologów, ekologów czy specjalistów od zarządzania przestrzenią miejską.
Pierwszy krok – już na etapie zgłoszeń – to wyjście ze swojej strefy komfortu i decyzja zrobienia
czegoś, co wykracza poza osobiste doświadczenie. Kolejny etap to aktywności służące budowaniu
zaufania i wzajemnemu poznaniu się – nie tylkow zakresie tego, kto się czym zajmuje, bo to można
było wywnioskować z materiałów przygotowanych przez organizatorów, ale przede wszystkim –
jak myśli, co potrafi i jaki wkład mógłby wnieść do projektu. Następnie facylitatorzy pomagali
uczestnikom „poruszać się” po mieście, przyjmując perspektywę jego mieszkańców. Chodziło o dostrzeżenie problemów, z jakimi na co dzień borykają się np. rodziny z małymi dziećmi, młodzież,
studenci, pracownicy korporacji, dostawcy towarów, ludzie starsi czy niepełnosprawni, osoby bezdomne. Wczucie się w sytuację różnych grup społecznych pomagało zarazem w budowaniu nastawienia, że projekty dotyczące miast przyszłości muszą być wycelowane w konkretne potrzeby
i przynieść wiele korzyści równocześnie. Wyobraźnię niesamowicie pobudzała też próba spojrzenia
na ziemskie miasta przez okulary kosmitów. Każdy z uczestników wskazywał tematy, z którymi
będą musiały się uporać miasta przyszłości. Dzielenie się nimi na forum całej grupy było doskonałą
okazją, aby poznać innych i wyłowić spośród nich tych, z którymi chciałoby się porozmawiać o swoich pomysłach i wspólnie
pracować. Służyła temu również praca w małych i większych zespołach, za każdym razem dobieranych według różnych kryteriów. Końcowym etapem warsztatów były bardzo intensywne prace nad wyborem i doskonaleniem pomysłów.
Ostatecznie powstało dziewięć wstępnych, uproszczonych wniosków na projekty. Pomyślna ocena ośmiu z tych koncepcji, wydana
przez panel ekspertów w ostatnim dniu IdeaLabu, stanowiła przepustkę do złożenia w konkursie rozszerzonego, dopracowanego
wniosku pełnego i ubiegania się o grant. Polsko-norweskie zespoły
miały na to ponad trzy miesiące. W naborze pełnych wniosków
wpłynęło ich sześć. Trzy wnioski zostały zarekomendowane
do dofinansowania, a trzy kolejne znalazły się na liście rezerwowej. Efekty prac powinniśmy poznać w 2024 roku.
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.gov.pl/web/ncbr/idealab-dla-miast-przyszlosci
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Go4NewTech
Jeżeli jesteś pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w wieku 45–65 lat
i chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe?
… dołącz do projektu Go4NewTech i weź udział w bezpłatnych szkoleniach online, opracowanych przy wsparciu fińskich rozwiązań dydaktycznych.
Dla kogo?
Szkolenia w projekcie oferowane są dla właścicieli i pracowników firm usługowych lub działów
usługowych firm produkcyjnych (np. w księgowości, logistyce, marketingu).
Jak realizowane są szkolenia?
Każde z oferowanych szkoleń obejmuje dwa bloki po 4 godziny dydaktyczne (zwykle 09:00–12:30), realizowane w ciągu dwóch
dni w formule online.
Obecnie dostępne są następujące szkolenia:
 Analiza danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
 Bezpieczeństwo w Internecie
 Komunikacja zdalna
 Efektywne wyszukiwanie informacji
 Bezpieczeństwo danych
 Wykorzystanie baz danych i SQL
Terminy i pełny zakres tematów
Szkolenia będą realizowane w okresie kwiecień-październik 2021 roku. Aktualny harmonogram szkoleń i pełen zakres tematów dostępny jest na witrynie internetowej: https://go4newtech.dobrekadry.pl/rekrutacja
Więcej informacji znajdziesz na witrynie internetowej projektu: https://go4newtech.dobrekadry.pl/
Źródło: https://go4newtech.dobrekadry.pl/

Konsultacje on-line nt. narzędzi do tłumaczenia elektronicznego
Ośrodek Enterprise Europe Network, afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Szczawnie-Zdroju zaprasza przedsiębiorców do udziału w badaniu prowadzonym przez Komisję Europejską, dotyczącym narzędzia do tłumaczenia elektronicznego, które powinno ułatwić tworzenie wielojęzycznych stron internetowych MŚP.
Komisja Europejska planuje ułatwić przedsiębiorstwom publikowanie ich witryn internetowych w kilku językach, udostępniając narzędzie do automatycznego tłumaczenia oparte
na eTranslation (automatyczna usługa tłumaczeniowa Komisji, z której obecnie korzystają
instytucje europejskie oraz tysiące organów administracji publicznej i MŚP w całym kraju) .
Informacja zwrotna uzyskana od sektora MŚP w ramach prowadzonego badania, pozwoli lepiej zrozumieć Komisji Europejskiej potrzeby i przypadki użycia tłumaczenia stron internetowych.
Badanie jest skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników).
Ankieta jest dostępna pod adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_survey_on_multilingual_websites
Można ją wypełnić we wszystkich językach Unii Europejskiej.
Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej powinno zająć ok. 20 minut.
Opinie można przesyłać do dnia 31 maja 2021 roku.
WAŻNE
Wypełniając ankietę, w pierwszym pytaniu prosimy o podanie numeru ośrodka Enterprise Europe Network – PL00233
Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu: 74 64 80 450 i adresem e-mail: een@darr.pl
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

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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Zaproszenie na majowe, wirtualne spotkania B2B dla MŚP
W imieniu ośrodków Enterprise Europe Network zapraszamy do udziału w następujących spotkaniach bilateralnych:
BIONNALE 2021.
Termin i miejsce: 12.05.2021 roku, on-line
Największe wydarzenie networkingowe dla branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej
w niemieckim regionie stołecznym.
Przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłu biorą udział w corocznym wydarzeniu z dziedziny nauk przyrodniczych
w Berlinie, aby zidentyfikować, zaaranżować i nawiązać strategiczne relacje. Sieciowy charakter jest mocną stroną spotkań
B2B z ponad 900 uczestnikami z ponad 20 krajów w 2019 roku. Tegoroczne BIONNALE jest ściśle powiązany ze Szczytem
Przedsiębiorczości Charité BIH (CBES), podczas którego przedsiębiorcy, innowatorzy, lekarze, naukowcy, inwestorzy
oraz przedstawiciele przemysłu i rządu z różnych krajów wezmą udział w czterech kompleksowych sesjach:
 Nowe technologie dla rozwiązań Point-of-Care.
 Inżynieria immunologiczna nowej generacji.
 Inżynieria tkankowa: luka w walce z długoterminowymi skutkami Covid-19?
 Inwestowanie w przyszłość odporną na pandemię: jak zarabiać lub zarabiać bez dostępu do systemu opieki zdrowotnej?
Szczyt Charité BIH odbędzie się dzień przed BIONNALE 2021, tj. 11 maja 2021 roku i udział w nim jest całkowicie bezpłatny!
Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa wydarzenia: https://bionnale2021.b2match.io/home
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://bionnale2021.b2match.io/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 12 maja 2021 roku
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://bionnale2021.b2match.io/participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://bionnale2021.b2match.io/agenda
ITmatch 2021.
Termin i miejsce: 25.05.2021 roku, on-line
Wydarzenie, które gromadzi firmy, instytucje badawczo-rozwojowe, inwestorów i innych interesariuszy z całego świata. Organizowane w ramach Polskiego Programu Promocji IT/ICT oraz Enterprise Europe Network.
To wyjątkowa okazja na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, znalezienie kontrahentów, wymianę informacji oraz
zebranie doświadczeń dotyczących najnowszych trendów rynkowych w branży IT.
Do udziału zapraszamy firmy i inne podmioty działające w takich obszarach, jak:
 ICT (m.in. AI, blockchain, drony, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo, AR&VR),
 Oprogramowanie (m.in. big data, machine learning, aplikacje mobilne),
 Hardware (m.in. druk 3D, sensory, systemy wbudowane, urządzenia ubieralne, systemy inteligentnego domu),
 Usługi IT (m.in. Fintech, E-Health, E-Commerce, Mar-Tech, Outsourcing).
Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa wydarzenia: https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 16 maja 2021 roku
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://itmatch-virtual-it-ictcooperation.b2match.io/participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/agenda
Jak przebiega proces rejestracji udziału w powyższych wydarzeniach ?
 Krok 1. Rejestracja w terminie wskazanym powyżej oraz na wskazanej powyżej 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 wskazanych powyżej
www. 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. Możesz wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowanymi na daną sesję. Na
kilka dni przed wydarzeniem otrzymasz osobisty harmonogram z godzinami dla Twoich spotkań. Twój suport Office będzie Ciebie wspierał w całym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań.
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniach 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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Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event 2021

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Irlandii zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych online organizowanych podczas Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event w dniu 9 czerwca 2021 roku.
Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event 2021 jest organizowane wspólnie z Lokalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Irlandii, które oferuje uczestnikom wyjątkową możliwość uczestniczenia w bezpośrednich, wirtualnych spotkaniach
sprzedażowych z doświadczonymi importerami żywności z całej Irlandii i UE.
Uczestnictwo w Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event pozwoli firmom na:
 zwiększenie sprzedaży
 inicjację kontaktów w celu współpracy handlowej, technologicznej lub B+R
 rozwinięcie sieci biznesowej
 Podzielenie się doświadczeniem oraz wiedzą
 obserwację trendów rynkowych i identyfikację innowacji technologicznych
Głównymi tematami tegorocznych spotkań Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event będą:  piekarstwo  napoje
 cukiernictwo  mleczarstwo  składniki żywności  mrożonki  owoce i warzywa  mięso  przekąski  owoce
morza.
Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa wydarzenia: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 2 czerwca 2021 roku
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/agenda
Wirtualne spotkania B2B – jak to działa?
Rejestracja
Zarejestruj się do 2 czerwca 2021 na https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/signup
Publikacja profilu biznesowego
Utwórz przejrzysty i zwięzły profil, aby zwiększyć swoją widoczność na platformie b2match. Twój profil powinien opisywać,
kim jesteś, co możesz zaoferować potencjalnym partnerom i kogo chcesz poznać. Dobry opis Twojego biznesu wygeneruje
znacznie więcej zaproszeń na spotkania oraz będzie widoczny przed, w trakcie i po wydarzeniu.
Przegląd profili uczestników
Dowiedz się, kto oferuje ciekawe i obiecujące możliwości biznesowe.
Wysyłanie i odbieranie zaproszeń na spotkania
Bądź aktywny! Przeglądaj opublikowane profile uczestników i wysyłaj zaproszenia na spotkania do tych, z którymi chcesz się
spotkać na wydarzeniu. Dodanie sensownej uwagi, dlaczego jesteś zainteresowany spotkaniem, zwiększy szansę, że Twoja
prośba zostanie zaakceptowana. Zazwyczaj zaakceptowane wezwania na spotkania zostaną zaplanowane automatycznie.
Dzięki temu masz natychmiastowy dostęp do czasu i miejsca spotkania.
Przygotowanie do wydarzenia
Na krótko przed wydarzeniem otrzymasz e-mail z harmonogramem 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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OFERTY KOMERCYJNE
BOFR20201216001

BODE20210113001

BOJP20210323001

Francuska firma produkuje, projektuje
i sprzedaje kolce antypoślizgowe do opon
zimowych. Firma poszukuje partnerów
w zakresie produkcji opon oraz firm poszukujących możliwości w zakresie procesów montażowych w ramach umowy produkcyjnej,
outsourcingu lub podwykonawstwa.

Start-up z Niemiec, koncentrujący się na
akustyce wnętrz domu, opracował nowy
miękki materiał piankowy o zwiększonej
wydajności. Produkt jest już dostępny na
rynku. Wynalazek jest całkowicie biodegradowalny i ma zastosowanie w projektowaniu wnętrz oraz architekturze. MSP
poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Japońska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji środków ochrony indywidualnej chce wprowadzić swoje rękawice przemysłowe na rynek UE. Firma produkuje rękawice z kauczuku naturalnego, chloroprenu
i nitrylu. Firma zaangażuje się w długoterminową współpracę z potencjalnymi partnerami
UE w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BORU20210222002

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska specjalizuje się w produkcji kosmetyków naturalnych z probiotykami (propolis, miód, mle- BOIT20210217002
ko, cedr itp.). Firma poszukuje sprawdzo- Włoska firma, wykorzystując opatentowanych partnerów do zawarcia umowy o świad- ną formułę srebra koloidalnego, stworzyła
czenie usług dystrybucyjnych.
wyroby medyczne w postaci maski, spray
do maski, spray do nosa i gardła do stosowania w obecnej sytuacji pandemicznej.
BRUK20210223001
Firma poszukuje okazji do reprezentowaRenomowany brytyjski dostawca usług opieki nia swoich wyrobów medycznych na rynku
dla NHS, posiadający ugruntowaną pozycję globalnym i chciałaby nawiązać współprana rynku chce rozszerzyć wachlarz oferowa- cę z hurtowniami w ramach umów
nych usług. Firma poszukuje nowych rozwią- o świadczenie usług dystrybucyjnych.
zań z zakresu technologii asystujących, innowacyjnych urządzeń oraz produktów wspierających ludzi z fizycznymi i psychicznymi
niepełno sprawnościami oraz chorobami
przewlekłymi.

BOAL20201222006
Duńska firma produkuje rum i inne podobne
likiery w swojej destylarni od 2009 roku. Firma szuka dystrybutorów w Europie i chce
zaoferować umowę dystrybucyjną.

BOES20201223001
Hiszpańska marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji ekologicznej odzieży
do tańca poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze mody i/lub tańca.

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
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TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór w ramach konkursuL TRANSCAN3 ERA-NET Cofund. Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer
research.
Konkurs obejmuje finansowanie projektów z zakresu nowej generacji immunoterapii nowotworów (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment - TME).
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Celem projektów powinno być opracowanie wielowymiarowej mapy TME (mikrośrodowiska
guza), torującej drogę nowym skutecznym strategiom immunoterapii. Projekty powinny opierać się na solidnej i ugruntowanej hipotezie i powinny być adekwatne do możliwych ulepszeń
w praktyce klinicznej, skoncentrowanej w szczególności na:
 Cel 1: Identyfikacji i walidacji podklas TME i ich wkładu w mechanizmy oporności: Badania translacyjne z wykorzystaniem próbek guzów pobranych z retrospektywnych i / lub
prospektywnych kohort pacjentów.
 Cel 2: Ukierunkowanie TME na poprawę skuteczności immunoterapii u ludzi.
Szczegółowy opis zakresu tematycznego konkursu znajduje się w dokumentach: Call Text i Guidelines for Applicants do pobrania
z witryny: http://transcan.eu/opencall.html
Wnioskodawcy: º mikrofirma º mała i średnia firma º duża firma º konsorcjum º uczelnia º jednostka naukowa.
Partnerzy w projekcie mogą pochodzić z następujących państw: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Tajwan, Turcja, Węgry i Włochy.
Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów z udziałem polskich partnerów wynosi 1 200 000 euro.
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków: 4 6 kwietnia 2021r. 4 zakończenie naboru wniosków: 29 czerwca 2021r.
Nabór wniosków odbywa się poprzez system elektroniczny: https://ptoutline.eu/app/transcan2021, uruchomiony na międzynarodowej stronie konkursu, dostępnej pod linkiem: http://transcan.eu/
Wnioskodawcy, których wnioski znajdą się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej
kwoty dofinansowania.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/transcan-3-era-net
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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