Newsletter 06/2021
Projekt „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
rozpoczęła z dniem 1 czerwca 2021 roku realizację
zadania publicznego, finansowanego ze środków
budżetu
Województwa
Dolnośląskiego,
pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”.
Projekt będzie realizowany do 15 grudnia br.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz utworzenie sposobności do nabywania pożądanych Źródło: https://sp56szczecin.pl/
umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej przez dzieci
i młodzież szkolną, a w konsekwencji popularyzowanie tych zagadnień w całej społeczności z terenu Dolnego Śląska.
W ramach projektu przekazana zostanie uczniom wiedza w zakresie bezpiecznego
i racjonalnego korzystanie z energii, w tym z różnych źródeł energii, ich potencjału
i technologii możliwych do zastosowania z uwzględnieniem aspektów społecznych
i środowiskowych. Dzięki tej wiedzy pogłębią swoje proekologiczne zachowania, rozwiną świadomość na temat natury i źródeł kryzysu energetycznego na świecie
oraz poznają różne strategie rozwiązania jego problemów.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 20 warsztatów dla uczniów podstawowych klas IV-VI szkół o tematyce efektywności energetycznej. Warsztaty odbędą się w okresie: wrzesień—listopad;
 konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI pn. „SaveEnergy”
o tematyce gospodarowania energią. Konkurs odbędzie się w październiku;
 konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz średnich
pn. „EKOlogiczni w szkole” na projekt naklejki ściennej o tematyce oszczędzania
wody, energii oraz ciepła. Konkurs odbędzie się w listopadzie;
 wojewódzki hackathon EnergeticHon, skierowanego do uczniów szkół średnich
z województwa dolnośląskiego. Hackathon odbędzie się w okresie: październiklistopad.
Elementem towarzyszącym powyższym działaniom będzie kampania społeczna/
informacyjna na temat problemów dotyczących efektywności energetycznej. Wartością dodaną kampanii będzie fakt, że zostanie zaprojektowana przez uczniów szkół
średnich Dolnego Śląska, a skierowana do dorosłych mieszkańców regionu. Zadanie
realizowane będzie w formie konkursu. Nagrodami w konkursie będą: możliwość publikacji plakatu, spotu lub filmu oraz zestaw ekologicznych gadżetów wykonanych
z materiałów pochodzących z recyklingu lub naturalnych takich jak papier / drewno
i/lub podnoszących świadomość ekologiczną.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i średnie z województwa dolnośląskiego.
Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Karolina Sobocińska (Tel.: 74 648 04 37, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl)
Tomasz Pająk (Tel. 74 648 04 45, E-mail: tomasz.pajak@darr.pl)
Marek Urbański (Tel. 74 648 04 47, E-mail: marek.urbanski@darr.pl)

W tym numerze:
Projekt „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk
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Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program na lata 2021-2027
Program pod nazwą: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” (FERS)
to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który będzie
realizowany w Polsce w latach 2021-2027 przy wsparciu funduszy europejskich.
Prace na opracowaniem programu są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej.
Ministerstwo stawia przed programem następujące cele:
 wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
 kształcenie kadr dla gospodarki,
 zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
 poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi,
 poprawa dostępności do usług publicznych,
 zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
 rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.
W ramach programu przewidziana jest realizacja następujący 7 osi priorytetowych:
Oś I
Lepsze polityki dla rozwoju społecznego
Przykłady działań:
- pilotażowe wdrożenie bonów na kształcenie;
- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców;
- rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Oś II
Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi
Przykłady działań:
- wsparcie tworzenia i funkcjonowania nowych
miejsc pracy opieki nad dziećmi do lat 3;
- zwiększenie kompetencji kadr opiekuńczych.

Oś IV
Zdrowie
Przykłady działań:
- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr medycznych oraz przedstawicieli innych zawodów
związanych z ochroną zdrowia.

Oś V
Szkolnictwo wyższe i nauka
Przykłady działań:
- opracowanie programów rozwoju podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
- współpraca ponadnarodowa.

Oś III
Równe szanse dla wszystkich
Przykłady działań:
- wdrożenie i przetestowania rozwiązań, dotyczących zatrudniania wspomagającego;
- utworzenie Centrum Komunikacji dla OzN.

Oś VI
Innowacje społeczne
Przykłady działań:
- rozwój ekosystemu innowacji społecznych poprzez wdrażanie mikroinnowacji, makroinnowacji
oraz skalowanie.

Oś VII
Pomoc techniczna
Przykłady działań:
- wsparcie działalności instytucji systemu realizacji FERS;
- wsparcie beneficjentów i partnerów.

Budżet programu to ok. 7,9 mld euro.
Zakładana forma wsparcia:
 dotacje,
 instrumenty finansowe.
Oferta
programu
jest
skierowana
do następujących odbiorców:



jednostek samorządu terytorialnego
(jst),









administracji rządowej,




osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców,
partnerów społecznych,
uczelni,
jednostek naukowych,
placówek i podmiotów systemu opieki
zdrowotnej,

Źródło: prezentacja MFiPR z konferencji otwierającej konsultacje programu w dniu 02.06.2021r.

rodziców dzieci do 3 lat.
Projekt programu w wersji z 2 czerwca 2021 roku jest dostępny pod linkiem:
https://www.power.gov.pl/media/101410/FERS_projekt_do_konsultacji_01_06.pdf
Źródło tekstu i grafiki:
2 czerwca 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne programu FERS, które będą trwały do 9 lipca 2021 roku.
Informacje na temat konsultacji są dostępne pod linkiem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/zalozenia-nowego-programu/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczneprogramu/
https://efs.mein.gov.pl/program-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-fers-nastepca-po-wer/https://
www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-spoleczny
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 36
Wałbrzych wraz z okolicznymi gminami mają szansę na dekarbonizację już
w 2030 roku. Ambitny plan jest taki, że subregion wałbrzyski ma być wolny
od węgla w energetyce i ciepłownictwie w 2030 roku, z redukcją emisji
CO2 o 55% w 2030 r. oraz neutralny klimatycznie w 2040 r.
Taka wizja rozwoju subregionu została sformułowana w dokumencie
pn.: „Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Regionu Wałbrzyskiego” (STPST SW), który,
z założenia samorządowców subregionu wałbrzyskiego, będzie podstawą wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji (FST), czyli funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych na łagodzenie skutków odejścia od węgla i wsparcie
stworzenia czystej i przyjaznej dla środowiska nowoczesnej gospodarki.
Plan jest efektem kilkumiesięcznej pracy społecznego zespołu powołanego
przez Prezydenta Wałbrzycha, w którym znaleźli się reprezentanci wszystkich
samorządów Subregionu Wałbrzyskiego oraz powiatu kamiennogórskiego,
przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, izb przemysłowo-handlowych,
IOB, wrocławskiego środowiska naukowo-badawczego skupionego wokół Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Śląskiej, członkowie społecznych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń ekologicznych.
Idea STPST SW jest oddolną inicjatywą wszystkich beneficjentów i interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji subregionu. Odpowiada na oczekiwanie realnej zmiany w tempie rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru zamieszkiwanego przez ok. 695 tys. mieszkańców. Społeczność subregionu postawiła przed sobą tak odważne cele rozwojowe na najbliższe
lata zmotywowana różnicami wewnątrzregionalnymi w rozwoju na Dolnym Śląsku.
Społeczny Plan zawiera propozycje uruchomienia w okresie do 2050 roku 26 kluczowych programów o szacowanym budżecie 37,3 mld. zł, w tym budżet transformacji środowiska 34,5 mld. zł.
Podstawowe wskaźniki służące monitorowaniu i ocenie rezultatów planu w perspektywie do roku 2050 to:
 całkowita redukcja szacunkowo ustalonego rocznego bilansu łącznej emisji CO2 subregionu o 6,5 mln ton do 2050 r.,
 utworzenie w sektorach zielonych lub neutralnych klimatycznie gospodarki ok. 7000 dodatkowych miejsc pracy do 2030
roku oraz 37 000 miejsc pracy do 2050 roku.
 wykonanie prac o charakterze adaptacji i mitygacji do zmian klimatu obejmujących m.in 400 ha zdegradowanych terenów
hałd po działalności górnictwa węgla kamiennego.
Założenia planu są bezpośrednią konsekwencją wcześniej działań samorządowców subregionu wałbrzyskiego na rzecz poprawy klimatu, który już 28
wrze ś ni a
20 2 0
r oku
podp i sa l i
dek l ar a cję
deka rb on iz a cji
(#Dekarbonizacja2030), zgodnie z którą w ciągu 10 lat ciepło i energia na
tym terenie powinny pochodzić tylko ze źródeł odnawialnych. To mocne zobowiązanie zostało podyktowane zagrożeniem dla ludzi i środowiska w wyniku
gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka.
Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, inne źródła środków zewnętrznych oraz własne zasoby budżetowe samorządowcy chcą przygotować i zrealizować szeroki program
dekarbonizacji. Będzie dotyczył m.in. likwidacji pieców węglowych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wykorzystania
energii elektrycznej i wodoru jako źródła energii w transporcie. Działaniom tym ma towarzyszyć szeroka partycypacja społeczna oraz nowe przyjazne prawo, wyrównujące indywidualne koszty pozyskania energii i likwidujące wykluczenie energetyczne. Celem przedsięwzięcia jest bezpieczne odejście od węgla ku nowym źródłom energii i samowystarczalność energetyczna subregionu.
Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Regionu Wałbrzyskiego jest dostępny do pobrania pod linkiem:
https://um.walbrzych.pl/pl/news/plan-sprawiedliwej-transformacji
Źródło tekstu i grafiki:
https://um.walbrzych.pl/
Prosimy pamiętać, że dnia 1 lipca 2021 roku zostaje wprowadzony obowiązek składania
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Na wysłanie deklaracji mają Państwo 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach
ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji
zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.
CEEB będzie prowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).
Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Zgodnie z założeniami CEEB powinno będzie
ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany
pieców.
Na temat CEEB pisaliśmy w biuletynie w wydaniu 04/2021.
Aktualne informacje dotyczące CEEB są dostępne na witrynie GUNB pod linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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EIT Food - kształtowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw od surowców po
konsumentów
EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji żywnościowych,
mająca na celu uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym,
zdrowym i godnym zaufania.
EIT Food ma na celu zwiększenie umiejętności i ducha przedsiębiorczości w sektorze żywnościowym oraz uwolnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), co z kolei powinno przyspieszyć innowacje, stworzyć miejsca pracy, przynieść korzyści przedsiębiorstwom i zwiększyć konkurencyjność Europy.
Tak postawiony cel główny jest osiągany poprzez realizację działań wpisujących
się w sześć celów strategicznych:

Przezwyciężenie niskiego zaufania konsumentów

Wspieranie obywateli Europy w przejściu na inteligentny system żywnościowy, który jest integracyjny
i uspokajający.

Zwiększenie zrównoważonego rozwoju
poprzez gospodarowanie zasobami
Opracowywanie rozwiązań umożliwiających przekształcenie tradycyjnego modelu „wyprodukuj-użyjutylizuj” w biogospodarkę o obiegu zamkniętym

Tworzenie żywności wartościowej
dla konsumentów zapewniającej
zdrowsze odżywianie
Umożliwiając dokonywanie świadomych
i przystępnych cenowo osobistych wyborów żywieniowych

Kształcenie w celu angażowania się,
wprowadzania innowacji i rozwijać się
Dostarczanie umiejętności „systemu żywnościowego” studentom, przedsiębiorcom
i profesjonalistom poprzez zaawansowane
programy szkoleniowe

Zbudowanie systemu żywnośc
i zorientowanego na konsumenta

rozwijając cyfrową sieć dostaw żywności
z konsumentami i przemysłem jako równorzędnymi partnerami

Katalizatorowanie przedsiębiorczość
spożywczej i innowacyjnośćci
Wspieranie innowacji na wszystkich
etapach tworzenia biznesu

EIT Food realizuje swoją misję poprzez:
 tworzenie i zwiększanie skali startupów rolno-spożywczych w celu dostarczania
nowych innowacji żywnościowych i przedsiębiorstw;
 rozwijanie talentów i liderów w celu przekształcenia systemu żywnościowego;
 wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i składników,
aby dostarczać zdrowszą i bardziej zrównoważoną żywność;
 angażowanie społeczeństwa, aby mogło stać się uczestnikami zmian
w systemie żywnościowym.
Planowane efekty działalności EIT Food:
Stworzenie 86 i wsparcie 533
start-up’ów w ciągu siedmiu lat,
przyciągające łącznie 191,6 mln
EUR.

Przeszkolenie ponad 400 absolwentów programów magisterskich
z oznaczeniem EIT
i 285 000 uczestników w programach edukacyjnych w ciągu siedmiu lat

Opracowanie 398 nowych
lub ulepszonych produktów, usług
i procesów do 2024 roku.

Spowodowanie, aby 147 000 obywateli uczestniczyło
w corocznym narzędziu pomiaru
zaufania żywności przez siedem
lat.

Tak ustanowione wymierne efekty zostaną osiągnięte poprzez oparcie EIT Food na czterech filarach:

Skalowanie agrożywnościowych
start-up’ów.

Rozwój liderów

Witryna internetowa EIT Food:

Wprowadzanie
nowych produktów

Angażowanie społeczeństwa

https://www.eitfood.eu/

Kontakt do EIT Food:
Ubicenter A Philipssite 5 box 34
Leuven (3001 Heverlee)
Belgium
Regionalne centra innowacji
 Reading (obejmujący Wielką Brytanię, Irlandię i Islandię)
 Warszawa (obejmując Europę Wschodnią i kraje skandynawskie)
 Madryt (obejmujący Hiszpanię, Włochy i Izrael)
 Leuven (obejmujący Belgię, Francję i Szwajcarię)
 Monachium (obejmujący Niemcy i Holandię).
Źródło tekstu i grafiki:
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-food
https://www.eitfood.eu/

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu

4

Nowelizacja praw ochrony konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy ECN+
W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r.
Dyrektywy 2019/1 mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw
członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26, dalej zwana: Dyrektywą ECN+) zaszła konieczność jej implementacji do polskiego
porządku prawnego, poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076 i 1086, dalej: ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów).
Zasadniczym celem Dyrektywy jest zwiększenie skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy ochrony konkurencji poszczególnych państw członkowskich. Dyrektywa zmierza do zapewnienia,
aby wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji posiadały uprawnienia odpowiadające zasadniczo uprawnieniom Komisji
Europejskiej wynikającym z Rozporządzenia 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.01.2003, str. 1, dalej: Rozporządzenie 1/2003).
W celu wdrożenia regulacji dyrektywy został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Numer projektu tego projektu to UC69. Projekt jest dostępny pod linkiem: https://
archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r959928844,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentoworaz-niekto.html. Obecnie trwa proces legislacyjny tego aktu prawnego.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kwestię ochrony praw podstawowych;
ponieważ założenie, że krajowe organy ochrony konkurencji zostają wyposażone w nowe
uprawnienia, powinno być, zgodnie z dyrektywą ECN+, zbilansowane przez zapewnienie
przedsiębiorcom odpowiednich gwarancji ochrony ich praw podstawowych. Preambuła
dyrektywy ECN+ zawiera zalecenie, aby wykonywanie uprawnień, w tym uprawnień dochodzeniowych, przyznanych krajowym organom ochrony konkurencji podlegało odpowiednim
gwarancjom, które będą spełniać co najmniej normy przewidziane w ogólnych zasadach
prawa Unii i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jest to szczególnie istotne dla postępowań, które mogą doprowadzić do nałożenia kar.
Motyw 14 dyrektywy ECN+ wyjaśnia, że przedsiębiorstwa mają prawo do przedstawienia im jasnego pisma z zarzutami oraz do dostępu do akt prowadzonego przeciwko
nim postępowania. Jednocześnie jednak art. 13 ust. 2 dyrektywy ECN+ nakazuje zapewnić stosowanie „skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar” za naruszenie
prawa antymonopolowego.
W związku z regulacjami Dyrektywy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje między
innymi takie zagadnienia jak:
 pojęcie przedsiębiorstwa;
 żądanie informacji;
 wolność od samooskarżania;
 ochrona informacji uzyskanych w postępowaniu przed Prezesem;
 kary;
 program łagodzenia kar (leniency).
W kontekście powyższych zagadnień zmiany w polskim prawie będą dotyczyć takich aspektów, jak umożliwienie krajowym
organom ochrony konkurencji stosowania pojęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE) w celu zidentyfikowania wszystkich podmiotów należących do odpowiedzialnej za naruszenie jednostki gospodarczej. W szczególności konieczne jest zapewnienie możliwości zidentyfikowania spółki dominującej i nałożenia
na nią kar za praktykę stosowaną przez jedną z jej spółek zależnych, w przypadku, gdy spółka dominująca i jej spółka zależna
stanowią taką jednostkę gospodarczą.
Dyrektywa wymaga też, aby krajowe organy ochrony konkurencji miały skuteczne uprawnienia umożliwiające im żądanie od
przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw dostarczenia informacji niezbędnych do wykrycia naruszeń art. 101 i 102
TFUE. Przepis art. 8 Dyrektywy nakazuje, aby Państwa członkowskie zapewniły krajowym administracyjnym organom ochrony
konkurencji możliwość żądania od przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw dostarczenia w określonym i rozsądnym terminie wszelkich niezbędnych informacji
Dyrektywa ECN + w art. 13-16 określa obszary harmonizacji także w zakresie nakładania kar. Prócz kar opisanych powyżej
w niniejszym opracowaniu należy zwrócić uwagę na nowe rozwiązanie jakim są tzw. „okresowe kary pieniężne”. Zasadnicza
cześć polskiej regulacji dotycząca zmian w zakresie karania została ujęta w projekcie art. 106 - 106 aa projektu, art. 107 dotyczy natomiast tzw. Okresowych kar pieniężnych.
Natomiast harmonizacja programów leniency przewidziana w art. 17-22 Dyrektywy obejmuje ochronę przed karami przedsiębiorców występujących do organów ochrony konkurencji z informacjami na temat tajnych karteli. Zarazem Dyrektywa
ECN+ w art. 23 harmonizuje na poziomie krajowych przepisów państw członkowskich UE regulacje chroniące osoby fizyczne
działające na rzecz przedsiębiorcy uczestniczącego w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję przed sankcjami zarówno o charakterze karnym, jak i administracyjnym w przypadku, gdy przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z
kar w ramach programu łagodzenia kar.
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Moniki Jurkiewicz, radcy prawnego, właściciela i prawnika zarządzającego EQUI CONSULTING zamieszczonego w Biuletynu Euro Info 3/2021
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/71659:nowelizacjapraw-ochrony-konsumenta-wdrozenie-tzw-dyrektywy-ecn
Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl/
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Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition 2021

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Katarze zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych online organizowanych podczas Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition 2021 w dniach 13-15 lipca 2021 roku.
Wirtualne wydarzenia Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition przyciągnęły w2020 roku ponad 1900 uczestników z 50+ krajów na całym świecie. W edycji 2021 wydarzenie skupi się na zwiększeniu świadomości możliwości produkcyjnych w Katarze, a także na otwarciu nowych horyzontów dla międzynarodowych firm, w celu nawiązania współpracy z wiodącymi producentami w Katarze.
Wydarzenie przeznaczone jest dla importerów, hurtowników, dystrybutorów oraz przedsiębiorców działających
w następujących sektorach:

Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa wydarzenia: https:/matchmaking.qdb.qa
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://matchmaking.qdb.qa/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 15 lipca 2021 roku
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://matchmaking.qdb.qa/participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://matchmaking.qdb.qa/login?next=/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

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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Inn4mech 2021 B2B Event

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network we Włoszech zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych online organizowanych podczas Inn4mech 2021 B2B Event w dniu 15 lipca 2021 roku.
Wydarzenie Inn4mech 2021 B2B Event jest organizowane w ramach konferencji Inn4Mech 2021
(https://www.inn4mech.eu/en) i skupia firmy oraz ośrodki badawcze z wielu krajów europejskich. Jest to niepowtarzalna
okazja do generowania nowych transferów technologii oraz kontaktów biznesowych i kontraktów.
Dlaczego warto wziąć udział w Inn4mech 2021:
 Jako nabywca  znajdziesz wykwalifikowanych europejskich dostawców podczas efektywnych spotkań 1:1
 Jako menedżer rynku/sprzedaży  znajdziesz nowych europejskich klientów
 Jako twórca produktu  znajdziesz partnerów do dyskusji na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań
 Jako naukowiec/technolog  znajdziesz partnerów do transferu technologii, do tworzenia wspólnych projektów badawczo
-rozwojowych/innowacyjnych
Głównymi tematami tegorocznych spotkań Inn4mech 2021 będą:
 Symulacja
 Rzeczywistość rozszerzona/wirtualna
 Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe
 Technologie ekologiczne w pojazdach
 Technologia napędów
 Technologia czujników
 Rozwój oprogramowania
 Produkcja przyrostowa / druk 3D
 Nowe/innowacyjne materiały
Ważne daty i informacje:
 Witryna internetowa wydarzenia: https://inn4mech-2021.b2match.io/
 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://inn4mech-2021.b2match.io/signup
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 8 lipca 2021 roku
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://inn4mech-2021.b2match.io/participants
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://inn4mech-2021.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.
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. Na krótko przed wydarzeniem otrzymasz e-mail z harmonogramem 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

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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Co-Matching Business Matchmaking Event 2021

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Turcji zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych online organizowanych podczas Co-Matching Business Matchmaking Event 2021 w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
Co-Matching Business Matchmaking Event 2021 oferuje uczestnikom:
 spotkanie wykwalifikowanych kontaktów i stworzyć silne więzi z międzynarodowymi firmami,
 dyskusję i wymienię pomysłami związanymi z ich sektorem,
 odkrycie możliwości biznesowych i poszerzenie swojej sieci kontaktów,
 dotarcie do nowych rynków i rozwinięcie swojej działalności.
Wydarzenie przeznaczone jest dla importerów, hurtowników, dystrybutorów oraz przedsiębiorstw działających w następujących sektorach:
 Maszyny
 Metale / Obróbka metalu
 Tworzywa sztuczne i guma
 Elektryczność / Elektronika
 Drewno
 Farmaceutyki i urządzenia medyczne
 Tekstylia (odzież robocza i sprzęt ochronny)
 Produkcja kamperów / przyczep kampingowych
Ważne daty i informacje:
Witryna internetowa wydarzenia: https://co-matching-2021.b2match.io/






signup
Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://co-matching-2021.b2match.io/
Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 24 września 2021 roku
Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://co-matching-2021.b2match.io/participants
Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://co-matching-2021.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.
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. Na krótko przed wydarzeniem otrzymasz e-mail z harmonogramem 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

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
BRIT20210507001

BRRO20210514001

BRNL20210521001

Włoska firma z siedzibą na południu Włoch,
specjalizująca się w innowacyjnych projektach w rolnictwie finansowanych ze środków
publicznych, poszukuje dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów,
czujników i narzędzi stosowanych głównie w
szklarniach i w produkcji rolnej na otwartym
polu. Poszukiwanym partnerem może być
małe lub średnie przedsiębiorstwo zainteresowane oferowaniem wymaganych produktów w ramach umowy dystrybucyjnej lub
umowy o świadczenie usług handlowych.

Rumuńska hurtownia drewna, materiałów
budowlanych i wyposażenia sanitarnego
poszukuje materiały budowlane do swojej
linii dystrybucyjnej i w związku z tym jest
zainteresowana współpracą międzynarodową z producentami wyrobów budowlanych w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

Holenderskie MŚP poszukuje (nowych) projektantów mody i marek odzieży damskiej oraz
męskiej, a także akcesoriów z Europy i całego
świata dla swojego międzynarodowego rynku
online. Holenderska firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy agencji handlowej.

BRUK20210430001

Brytyjski hurtownik i sprzedawca detaliczny karmy dla zwierząt domowych oferuje
kontrakty nowym dostawco (producentom
BRNL20210517001
lub hodowcom) dot. różnych rodzajów
Firma z siedzibą w Holandii ma około 40 lat karmy dla dzikich ptaków. Firma poszukudoświadczenia jako producent opakowań je również dostawcy szerokiej gamy karmgiętkich. Produkty firmy są używane przez ników dla dzikich ptaków.
wiodące lokalne i międzynarodowe marki.
Produkty oferowane przez firmę obejmują
BRFR20210518001
torebki stojące, koperty plastikowe i torby
zamykane. Firma poszukuje producenta w Francuska firma z branży opieki nad dzieć100% nadającego się do recyklingu transpa- mi poszukuje europejskiego producenta
rentnego papierowego okna, które może być szkła do produkcji pojemników na żywużywane w portfolio opakowań włoskiej fir- ność dla dzieci w ramach umowy produkmy. Z potencjalnym partnerem firma chce cyjnej.
zawrzeć umowę produkcyjną.

BRFI20210506001
Fińskie MŚP oferuje usługi pakowania i obecnie poszukuje producenta plastikowych torebek pocztowych z Europy, który posiada doświadczenie w zakresie materiałów i obsługi
polipropylenu (PP) i politereftalanu etylenu
(PET). Oczekiwane są również możliwości
zgrzewania, szycia i drukowania. Preferowany
model współpracy to umowa produkcyjna.

BRIE20210324001
Irlandzka firma odzieżowa założona w 1999
roku poszukuje do współpracy producentów
odzieży z UE w zakresie usług CMT (Cut, Make, Trim) lub FPP (Full Package Production)
dzianin unisex, szali, koszul, kamizelek i kurtek.

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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EUREKA—nabór w 2021 roku
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o naborze wniosków prowadzonym przez
Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach
finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie
istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu
lub usługi. Konkurs jest realizowany bez ograniczeń tematycznych. Dofinansowanie jest przeznaczone na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane
rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cel
cywilny.
Wnioskodawcy: (po stronie polskiej)  mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa  grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie:
Przyznane Wnioskodawcy dofinansowanie realizacji projektu EUREKA nie może przekroczyć:
 w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN,
 w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli MŚP: 500 000 PLN.
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego
kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI
w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org. Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. Dla wnioskodawców z Polski
instytucją właściwą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:  24 maja 2021r.  zakończenie naboru wniosków: 24 września 2021r.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka--nabor-w-roku-2021
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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