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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie  
z MDDP Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu pn.: „System 
wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” - SWO. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. 
 

Projekt jest koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP). 
 

Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu wczesnego zapobiegania sytu-
acjom kryzysowym wśród MMŚP znajdujących się w okresowych trudnościach  
oraz wyposażenie tych przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do wczesnego za-
pobiegania sytuacjom kryzysowym oraz podejmowania działań prewencyjnych. 
 

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy należący do kategorii mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),  posiadający siedzibę główną na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy znajdują się w okresowych trudnościach. 
 

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to MMŚP, który w wyniku czynników 
zewnętrznych lub wewnętrznych utracił 
sprawność prowadzenia działalności 
gospodarczej, lub w opinii którego ryzy-
ko spowolnienia jego rozwoju społecz-
nego i gospodarczego w przyszłości jest 
co najmniej wysokie i który doświadcza 
trudności finansowych i pozafinanso-
wych w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. 

 

Maksymalna wysokość wsparcia to 16 000 zł netto, które można przeznaczyć  
na zakup wybranych usług rozwojowych: szkoleń, doradztwa lub mentoringu. Do-
datkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.  
 

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się  
w podziale na cztery makroregiony. DARR S.A., wspólnie  
z MDDP Sp. z o.o., jako wykonawcy rekrutujący, odpowiadają 
za realizację działań w Makroregionie 3 (świętokrzyskie, lubel-
skie, małopolskie, podkarpackie) i Makroregionie 4 
(dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie). 
 

Na etapie naboru oraz przygotowywania diagnozy kondycji 
przedsiębiorstwa z przedsiębiorcami kontaktują się konsultanci 
ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Natomiast 
realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bez-
pośrednio z PARP.  
Rekrutacja w makroregionach 3 i 4 rozpocznie się w dniu 2 sierpnia 2021 roku i po-
trwa do 30 czerwca 2023 roku. Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą formula-
rza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej. Informacje będą dostępne na witrynie 
internetowej www.darr.pl w momencie uruchomienia naboru. 
 

Witryna internetowa projektu:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: swo@darr.pl 
 
 
 
 

Źródło tekstu i grafiki: materiały informacyjne PARP  

Projekt „System Wczesnego Ostrzegania” 

Projekt „System Wczesnego Ostrzegania”   1 

I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 10 

Okresowe trudności rozpoznać można po: 
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Program pod nazwą: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 20-

2021-2027 (FEnIKS) będzie wdrażany przy wsparciu funduszy europejskich jako kontynu-

acja i rozwinięcie Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020. 
 

Prace na opracowaniem programu są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej. 
 

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infra-

struktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego,  

w tym poprzez: 

 obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym 

 budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne 

 dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030 

 poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu 

ochrony zdrowia 

 wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym. 
 

Obszary interwencji programu to: 

 efektywność energetyczna i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, rozwój ciepła systemowego, OZE, inteligentne sieci 

energetyczne, systemy magazynowania energii, inteligentna infrastruktura gazowa; 

 adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna; 

 transport miejski, kolejowy, drogowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy; 

 infrastruktura ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego. 
 

W ramach programu przewidziana jest realizacja następujący 8 osi priorytetowych: 

Budżet programu to ponad 25 mld euro. 

 

Formy wsparcia: 

 dotacje 

 instrumenty finansowe 

  instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. 
 

Oferta programu będzie skierowana m.in. do:    przedsiębiorstw,    jednostek samo-

rządu terytorialnego,    podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,    właścicieli budynków mieszkal-

nych,    państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,    dostawców usług 

energetycznych,    zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,    służb ratowniczych 

(ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,    Państwowej Straży Po-

żarnej,    podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,    organizacji 

pozarządowych,    instytucji ochrony zdrowia,    instytucji kultury,    kościołów i związków wy-

znaniowych. 
 

Projekt programu w wersji z 17 czerwca 2021 roku jest dostępny pod linkiem: 
https://www.pois.gov.pl/media/101769/FEnIKS_projekt_18_czerwca_2021.pdf 

 

 

 

 

Źródło tekstu i grafiki: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/zalozenia-
programu/ 
https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-infrastrukture-klimat 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 

PRIORYTET I: Wsparcie sektorów ener-
getyka i środowisko z Funduszu Spójno-

ści 

PRIORYTET II: Wsparcie sektorów ener-
getyka i środowisko z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

PRIORYTET III: Transport miejski PRIORYTET IV: Wsparcie sektora trans-
portu z Funduszu Spójności 

- wspieranie efektywności energetycznej 
i redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

- wspieranie przystosowania się do zmian 
klimatu i zapobiegania ryzyku związa-
nemu z klęskami żywiołowymi i kata-
strofami, a także odporności,  
z uwzględnieniem podejścia ekosyste-
mowego; 

- wspieranie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej; 

- wspieranie transformacji w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym  
i gospodarki zasobooszczędnej; 

- wzmacnianie ochrony i zachowania 
przyrody, różnorodności biologicznej 
oraz zielonej infrastruktury, w tym na 
obszarach miejskich, oraz ograniczanie 
wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

- wspieranie efektywności energetycz-
nej i redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych; 

- wspieranie energii odnawialnej zgod-
nie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w 
tym określonymi w niej kryteriami 
zrównoważonego rozwoju; 

- rozwój inteligentnych systemów  
i sieci energetycznych oraz systemów 
magazynowania energii poza transeu-
ropejską siecią energetyczną (TEN-E); 

- wspieranie przystosowania się  
do zmian klimatu i zapobiegania 
ryzyku związanemu z klęskami żywio-
łowymi i katastrofami, a także odpor-
ności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego; 

- wspieranie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej.  

- wspieranie zrównoważonej multimo-
dalnej mobilności miejskiej jako 
elementu transformacji w kierunku 
gospodarki zero emisyjnej. 

- rozwój odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej, bezpiecznej, zrówno-
ważonej i intermodalnej TEN-T; 

- rozwój i udoskonalanie zrównoważo-
nej, odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej i intermodalnej mobil-
ności na poziomie krajowym, regio-
nalnym i lokalnym, w tym poprawę 
dostępu do TEN-T oraz mobilności 
trans granicznej. 

PRIORYTET V: Wsparcie sektora trans-
portu z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego 

PRIORYTET VI: Zdrowie PRIORYTET VII: Kultura PRIORYTET VIII: Pomoc techniczna  

- rozwój odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej, bezpiecznej, zrówno-
ważonej i intermodalnej TEN-T; 

- rozwój i udoskonalanie zrównoważo-
nej, odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej i intermodalnej mobil-
ności na poziomie krajowym, regio-
nalnym i lokalnym, w tym poprawę 
dostępu do TEN-T oraz mobilności 
trans granicznej. 

- zapewnianie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej i wspieranie odpor-
ności systemów opieki zdrowotnej, w 
tym podstawowej opieki zdrowotnej, 
oraz wspieranie przechodzenia  
od opieki instytucjonalnej do opieki 
rodzinnej i środowiskowej. 

- wzmacnianie roli kultury i zrównowa-
żonej turystyki w rozwoju gospodar-
czym, włączeniu społecznym i inno-
wacjach społecznych. 

- wsparcie działalności instytucji syste-
mu realizacji FEnIKS; 

- wsparcie beneficjentów i partnerów. 
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 37 

W poprzednim wydaniu biuletynu (6/2021) przybliżyliśmy Państwu założenia 
„Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Regionu 
Wałbrzyskiego” (STPST SW), który powstał z inicjatywy Prezydenta Wałbrzy-
cha, jako efekt pracy społecznego zespołu. Jednocześnie na szczeblu woje-
wództwa, w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, został opracowany dokument pn.: „Terytorialny 
Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa  Dolnośląskiego 2021-2030. Subregion Wałbrzyski.” (TPST).  
Należy oczekiwać, że zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnego, to właśnie  
ten dokument będzie formalną podstawą przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Subregionu Wał-
brzyskiego. TPST w szeregu zapisów, m.in. dotyczących diagnozy sytuacji w Subregionie Wałbrzyskim odnosi się do STPST SW. 
Tak więc w pewnym stopniu oba dokumenty mają charakter dokumentów komplementarnych. 
 

Cel główny sprawiedliwej transformacji został określony w TPST następująco:  
„Subregion Wałbrzyski – bez węgla. Solidarny w dążeniu do bezpiecznego i stabilnego rozwoju społeczno- gospodarczego 
na rzecz neutralności klimatycznej, umiejętności uczenia się i poprawy jakości życia”. 
 

Natomiast cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego kształtują się na trzech poziomach: 
 Gospodarczym: aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego po-

tencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji, 
 Przestrzennym: zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkań-

ców przy poszanowaniu zasobów środowiska, 
 Społecznym: kompetentni i świadomi wyzwań rozwojowych mieszkańcy, aktywnie włączeni w rozwój subregionu,  

w szczególności, w osiągnięcie celów neutralności klimatycznej. 
 

Rodzaje operacji planowanych w TPST: 

Dokument można pobrać z witryny internetowej DARR S.A. pod linkiem: 
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/06/TPST-Subregion-Walbrzyski-
1.0.pdf 
 

Źródło tekstu: 
„Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 
2021-2030. Subregion Wałbrzyski.” 

W ramach celu gospodarczego W ramach celu przestrzennego W ramach celu społecznego 

- doradztwo dla firm w zakresie audytów energetycznych 

oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i trans-
formacji cyfrowej, 

- wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP w szczególności 

mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, w tym 
wsparcie w zakresie dywersyfikacji i unowocześnienia 
działalności dla firm ściśle powiązanych z branżą wydo-
bywczą lub energetyką konwencjonalną, 

- zwiększanie potencjału uzdrowiskowego i turystycznego 

przedsiębiorstw obejmującego modernizację w kierunku 
efektu dekarbonizacji i wdrażania zielonych technologii, 
w tym inwestycje w duże przedsiębiorstwa uzdrowiskowe 
będące własnością Samorządu Województwa, 

- wsparcie dotacyjne w inwestycje MŚP przyczyniające się 

do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i dekarboni-
zacji, wdrażania rozwiązań GOZ, zmniejszania energo-
chłonności procesów i usług, 

- inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw 

poprzez wsparcie dotacyjno-doradcze na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 

- inwestycje w działania B+R oraz wdrażanie innowacji 

zwiększających potencjał dolnośląskich inteligentnych 
specjalizacji, w tym w formie bonów na innowacje, 

- wsparcie współpracy MŚP w zakresie B+R z organizacjami 

badawczymi w tym transfer technologii, 

- wsparcie powstawania centrów i działów badawczo- 

naukowych zarówno w zakresie MŚP jak i dużych przedsię-
biorstw w celu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
w regionie dotkniętym transformacją, 

- inwestycje w duże przedsiębiorstwa (inne niż uzdrowiska 

będące własnością samorządu województwa oraz prowa-
dzące działalność B+R) przyczyniające się do osiągnięcia 
celu gospodarki neutralnej klimatycznie w roku 2050, 

- tworzenie hubów technologicznych i inkubatorów przed-

siębiorczości oraz terenów inwestycyjnych, w tym  
w zakresie zielonych technologii, w szczególności po-
przez zagospodarowanie budynków pogórniczych, tere-
nów pokopalnianych oraz poprzemysłowych, 

- inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowni-

czych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany 
źródeł energii i ciepła oraz ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, 

- wsparcie dla gmin uzdrowiskowych na terenie 

TPST jako ośrodków rozwoju turystyki i rehabilitacji 
osób z terenów pogórniczych. 

- rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontami-

nacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórni-
czych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez 
przywracanie bioróżnorodności praz nadanie im nowych 
funkcji gospodarczych, społecznych i rekreacyjnych, 
np.: tworzenie terenów turystycznych i edukacyjnych 
(głównie dla edukacji ekologicznej i dziedzictwa histo-
rycznego danego regionu), 

- projekty na rzecz uporządkowania systemu odwadniania 

obszarów pogórniczych, w tym wykorzystania wód poko-
palnianych, w szczególności zagospodarowanie samowy-
pływów wód z zamkniętych wyrobisk w celu zachowania   
dobrego stanu cieków wodnych i zabezpieczenia ciągłości 
dostaw wody pitnej dla mieszkańców, 

- prognozy zmian wód podziemnych, wód powierzchnio-

wych oraz warunków gruntowych; przygotowanie syste-
mu monitoringu tych zmian w kontekście wykorzystania 

wyników do określania możliwości zagospodarowania 
terenów pogórniczych, 

- przeciwdziałanie obniżaniu poziomu wód gruntowych  

i zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, 

- inwestycje w infrastrukturę i instalacje przeciwpowo-

dziowe, 

- inwestycje w instalacje związane z wodami opadowymi, 

w tym zadrzewienie terenów niezagospodarowanych, 
zazielenienie dachów, ścian, ekranów akustycznych  
i ogrodzeń oraz rozwój mikroretencji wodnej, zatrzymu-
jącej wody opadowe w miejscu ich powstania, 

- projekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miej-

skich i wiejskich, w tym osiedli pogórniczych, zabytko-
wych układów urbanistycznych i założeń uzdrowiskowych  
z uwzględnianiem modernizacji energetycznej i cieplnej 
budynków użyteczności publicznej oraz budynków miesz-
kalnych, w tym inwestycje w inteligentne systemy 
zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz OZE, 

- inwestycje w nisko i nieemisyjny transport publiczny oraz 

inteligentne systemy zarządzania tym transportem,  
w tym zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby trans-
portu publicznego, punkty ładowania pojazdów komuni-
kacji publicznej, drogi rowerowe, punkty przesiadkowe, 
rewitalizacja linii kolejowych celem przywrócenia możli-
wości ich funkcjonowania. W tym zakresie przewiduje się 

możliwość finansowania inwestycji także poza terytorium 
geograficznym objętym TPST przy zapewnieniu oddziały-
wania funkcjonalnego inwestycji na to terytorium, 

- zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kultu-

rowego, odnowa lub adaptacja lokali, przestrzeni ze-

wnętrznej z przeznaczeniem do pełnienia funkcji ochro-
ny dziedzictwa niematerialnego obszarów wskazanych w 
TPST, 

- turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, 

odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, 
przyrodniczych, dziedzictwa niematerialnego terenów 
wskazanych w TPST, 

- inwestycje we wzmacnianie GOZ w ramach odpadów 

komunalnych, w tym poprzez zapobieganie powstawaniu 
tych odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospo-
darowanie zasobami, ponowne wykorzystanie, naprawę 
oraz recykling. 

- zapewnienie wsparcia osłonowego na rynku pracy towa-

rzyszącego transformacji oraz wsparcia dla osób wyklu-
czonych lub zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych 
negatywnymi skutkami transformacji, jak na przykład: 

 kompleksowe programy doradztwa w zakresie aktywi-
zacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
i poszukujących pracy, 

 programy podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowni-
ków, w tym w związku z rozwojem rynku modernizacji 

energetycznej, GOZ, technologii cyfrowych, 

 programy przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu 
kierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem, dotkniętych kosztami transformacji 
energetycznej np. wsparcie dla osób najuboższych 
związane ze wzrostem opłat za energię cieplną  

w przypadku zmiany źródła na ekologiczne; 
- podnoszenie kompetencji niezbędnych dla sprostania 

zmieniającym się wymogom rynku pracy wynikającym  
z trwającej transformacji, jak na przykład: 

 programy podnoszenia i doskonalenia kompetencji 
nauczycieli w zakresie kształcenia na rzecz zielonej 
transformacji, 

 poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego na obszarze 
objętym transformacją zarówno w zakresie dostępno-
ści oferty edukacyjnej jak i warunków technicznych 
nauczania, 

 wsparcie budowy kompetencji kluczowych dla dywer-
syfikowanej gospodarki, w tym programy stażowe  
dla uczniów szkół zawodowych realizowane u praco-
dawców; 

- przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu dzięki 

wykorzystaniu nowych technologii, OZE i magazynowa-
nia energii na potrzeby budynków publicznych i mieszkal-
nych, jak na przykład: 

 wsparcie inwestycji w alternatywne źródła energii (w 
tym instalacje PV i pompy ciepła) także w zakresie 
prosumenckim dla indywidualnych instalacji OZE  
wraz z magazynami energii, 

 działania termomodernizacyjne wzmacniające efek-

tywność energetyczną budynków oraz wymiana źródeł 
ciepła na ekologiczne w budynkach należących do jst  
i jednostek sektora finansów publicznych oraz  
w budynkach mieszkaniowych, w tym jednorodzinnych, 

 wsparcie inwestycji publicznych w zakresie budownic-
twa o znacznie podwyższonych parametrach charakte-
rystyki energetycznej - budynki demonstracyjne w 
zakresie użyteczności publicznej; 

- rozwój spółdzielni energetycznych, międzygminnych 

klastrów energii odnawialnej oraz innych mechanizmów 
redystrybucji energii z OZE (społeczności energetycznych 
działających w zakresie OZE). 



 

EIT Health - razem na rzecz zdrowego życia w Europie  

EIT Health (EIT Zdrowie) zajmuje wyjątkową pozycję na styku biznesu, badań  

i edukacji, wprowadzając na rynek innowacyjne, rzeczywiste rozwiązania zdro-

wotne w celu poprawy zdrowia obywateli. EIT Health przekształca opiekę zdro-

wotną w Europie z myślą o zdrowiu naszych obywateli i lepszej kondycji europej-

skiej gospodarki. 
 

Celami EIT Health są: 

 wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej w Europie; 

 promowanie lepszego zdrowia obywateli; 

 wkład w zrównoważoną gospodarkę zdrowotną w Europie. 
 

Obszary aktywności: 

 

 

 

 

 

 

 
 

EIT Health utworzyło sześć centrów 

innowacji w całej Europie z siedzibą 

główną w Monachium: 

 Londyn (Wielka Brytania/Irlandia) 

 Sztokholm (Skandynawia) 

 Barcelona, Hiszpania) 

 Paryż, Francja) 

 Heidelberg (Niemcy) 

 Rotterdam (Belgia-Holandia) 

 Budapeszt (Innostars) 

Polska jest członkiem sieci Innostars. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przewiduje się, że EIT Health przezwycięży rozdrobnienie różnych systemów opieki 

zdrowotnej w Europie i zapewni firmom łatwiejszy dostęp do rynków w całej UE.  

Masa krytyczna partnerów z biznesu i przemysłu, edukacji, badań, świadczeniodawców opieki zdrowotnej i firm ubezpieczenio-

wych w ramach EIT Health otwiera drogę do skrócenia czasu wprowadzania na rynek produktów i usług o wartości dodanej. 

Oczekuje się, że działania informacyjne EIT Health 

rozprzestrzenią się na całą Europę - nawiązując 

nowe więzi w celu rozszerzenia innowacji i wzro-

stu.  

W centrum tętniącej życiem społeczności pracuje 

się, aby połączyć około 150 światowej klasy orga-

nizacji, wykorzystując połączoną wiedzę do pielę-

gnowania najlepszych pomysłów, firm i ludzi.  

Ten wyjątkowy ekosystem zapewnia przestrzeń,  

w której innowacje mogą nabierać kształtu dzięki 

współpracy na rzecz zdrowszej przyszłości. 
 

Witryna internetowa EIT Health:  

https://eithealth.eu/ 

 

 

 

Źródło tekstu i grafiki:  

https://eithealth.eu/what-we-do/education/ 
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Kontakt do EIT: 
Headquarters Infopark - Building E 

1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, 
Węgry 

Kontakt do EIT Health:  
   Mies-van-der-Rohe-Str. 1 C  
   80807 Monachium, Niemcy  

Edukacja Akceleracja 

  

Angażowanie uczniów z całego społeczeństwa poprzez pro-
gramy edukacyjne, aby umożliwić ciągłe innowacje w euro-
pejskiej opiece zdrowotnej. 
Wypełnianie luki między środowiskiem akademickim a przed-
siębiorstwami w celu podnoszenia kwalifikacji profesjonali-
stów w zakresie nowych innowacyjnych technik oraz zapew-
niania praktycznej wiedzy i inspiracji potrzebnych uczącym 
się do tworzenia przyszłych innowacji. 

Akcelerator katalizuje rozwój nowych firm w celu 
dostarczania produktów i usług o charakterze trans-
formacyjnym. EIT Health współpracuje z przedsię-
biorcami, start-upami i MŚP, aby skrócić czas wpro-
wadzania na rynek produktów i usług zmieniających 
życie, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy  
i przyczyniając się do dobrze prosperującej gospodar-
ki zdrowotnej. 
Dzięki unikalnej sieci światowej klasy organizacji 
opieki zdrowotnej, EIT Health łączy przedsiębiorcze 
przedsiębiorstwa z wiedzą i zasobami umożliwiający-
mi jak najszybszą rozbudowę i skalowanie. 

Innowacje Think Tank 

  

Projekty innowacyjne starają się odpowiedzieć na niektóre z 
największych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej, przed 
którymi stoi Europa. To tutaj rodzi się wyjątkowe podejście 
do innowacji. 
Dla każdego projektu w zakresie innowacji buduje się grupę 
zadaniową światowej klasy ekspertów ze świata biznesu, 
badań i edukacji w celu opracowania najbardziej obiecują-
cych rozwiązań w zakresie rzeczywistych, komercyjnie 
opłacalnych produktów lub usług. 

EIT Health Think Tank – forum przemyślanego przy-
wództwa – gromadzi liderów opieki zdrowotnej  
w celu przygotowania gruntu pod innowacje zmienia-
jące życie i zidentyfikowania kolejnej szansy  
na skokową zmianę sposobu świadczenia opieki zdro-
wotnej. EIT Health współpracuje między dyscyplina-
mi i granicami, aby zbadać i ocenić najbardziej 
palące tematy, które mają obecnie wpływ na innowa-
cje w opiece zdrowotnej. 
Przykładowy badany temat to Sztuczna Inteligencja  
w opiece zdrowotnej 

Efekty działań podjętych w ramach EIT Health 

https://eithealth.eu/
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Na przestrzeni ostatnich lat coraz silniej można odczuć przyspieszający rozwój cyfryza-

cji, która jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi niezbędnych do funkcjonowania 

i rozwoju przedsiębiorstw. Z uwagi na coraz większą przystępność cyfryzacji (zarówno  

w aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym), korzystanie z narzędzi informatycznych  

w celu optymalizacji procesów biznesowych nie jest już domeną dużych przedsiębiorstw 

z zapleczem finansowym i technologicznym, lecz stało się powszechne również w sekto-

rze mikro- i małych przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem zainteresowania usługami cyfro-

wymi wśród przedsiębiorców i konsumentów, coraz więcej podmiotów decyduje się 

świadczyć tego rodzaju usługi, starając się sprostać oczekiwaniom i potrzebom rynku. 

Taki stan rzeczy, poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z cyfryzacji gospodarki, 

rodzi również pewne zagrożenia – są one związane przede wszystkim z konsekwencjami 

awarii czy niedostępności kluczowych usług informatycznych, stanowiących podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw, jak 

również z coraz częściej zdarzającymi się wyciekami danych osobowych czy informacji poufnych, czy też działaniami grup 

przestępczych wyspecjalizowanych w cyberprzestępczości, w tym coraz popularniejszymi atakami typu ransomware. 
 

Dostrzegając te zagrożenia, Unia Europejska w 2016 roku doprowadziła do uchwalenia dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpie-

czeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 194, str. 1), która zobowiązywała 

państwa członkowskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym odpowiednich środków i mechanizmów dążących 

do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego sieci i systemów informatycznych. W Polsce dyrektywa NIS została implemen-

towana ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.). 
 

Rozwój cyfryzacji w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat był na tyle dynamiczny, że środki zapewnione dyrektywą 

NIS okazały się być w ocenie organów unijnych niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpie-

czeństwa w państwach członkowskich. W związku z tym, w grudniu 2020 r. opublikowano projekt nowej dyrektywy NIS 2 

(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity 

across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148, COM/2020/823 final, dostępny pod adresem:https://ec.europa.eu/

newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72166), która ma zastąpić obowiązującą dotychczas dyrektywę NIS i doprowadzić do 

większej harmonizacji przepisów z zakresu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy jest ele-

mentem unijnego pakietu na rzecz zapewniania cyberbezpieczeństwa. 
 

W świetle projektu dyrektywy NIS 2 władze państw członkowskich powinny przede wszystkim: 

 zapewnić funkcjonowanie odpowiednich organów związanych z zapewnieniem cyber-

bezpieczeństwa (w tym m.in. wyznaczyć pojedyncze punkty kontaktu i właściwe ze-

społu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego – CSIRT), 

 opracować krajowe strategie cyberbezpieczeństwa (w ramach których powinny zostać 

opracowane odpowiednie polityki, m.in. w zakresie rozwoju i promowania kompetencji 

dotyczących cyberbezpieczeństwa), a także  

 zapewnić współpracę z właściwymi organami i CSIRT innych państw członkowskich 

(m.in. w ramach sieci CSIRT oraz Grupy Współpracy państw członkowskich). 
 

Nowością w stosunku do obecnej dyrektywy NIS jest wprowadzenie w projekcie dyrekty-

wy NIS 2 obowiązku opracowania przez państwa członkowskie narodowego planu re-

agowania na kryzysy i incydenty bezpieczeństwa o dużej skali. 
 

Najważniejszą i zarazem najbardziej istotną zmianą, w szczególności z perspektywy przedsiębiorców świadczących usługi cy-
frowe, jest zmiana podmiotów objętych zakresem dyrektywy, a więc tych, na które nałożone zostaną dodatkowe obowiązki 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jako podmioty kluczowe z perspektywy zapewnienia cyberbezpieczeństwa, oprócz podmio-
tów z sektora energetycznego, transportowego, bankowego, finansowego, czy zdrowotnego, uznano m.in.: dostawców usług 
przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing service providers); dostawców usług centrów danych (data centre 
service providers); dostawców usług CDN (content delivery network providers); jednostki centralnej administracji rządowej. 
Wśród podmiotów kluczowych wskazano również operatorów infrastruktury naziemnej, wspierających świadczenie usług ko-
smicznych. Natomiast do kategorii podmiotów istotnych, (a więc podmiotów, których usługi charakteryzują się mniejszą kry-
tycznością z perspektywy cyberbezpieczeństwa, niż podmioty kluczowe), zaliczono dostawców wyszukiwarek internetowych i 
internetowych platform handlowych (zaliczanych wcześniej do kategorii dostawców usług cyfrowych), ale również podmioty, 
które wcześniej w ogóle nie podlegały przepisom dyrektywy, takie jak dostawcy serwisów społecznościowych czy dostawcy 
usług pocztowych. Poza tym kategoria podmiotów istotnych obejmuje m.in. podmioty zarządzania odpadami, produkcji i dys-
trybucji chemikaliów, czy produkcji i dystrybucji żywności. 
 

Niezwykle istotne jest również to, że zgodnie z projektem nowej dyrektywy szczególnym obowiązkom w zakresie cyberbez-

pieczeństwa mogą podlegać również mali i mikro przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria, na przykład: 

 świadczą usługi określonego rodzaju (np. usługi zaufania czy usługi łączności elektronicznej); 

 posiadają szczególny status (np. są podmiotami publicznymi lub jedynymi dostawcami usług określonego rodzaju w danym 

państwie członkowskim); 

 zakłócenia w działaniu usług świadczonych przez te podmioty mogłyby mieć istotny skutek np. dla bezpieczeństwa publicz-

nego czy zdrowia publicznego. 
 

Projekt dyrektywy NIS 2 podąża ścieżką wytyczoną wcześniej przez dyrektywę NIS, będąc jednocześnie jej bardziej dopre-

cyzowaną i surowszą wersją. Warto mieć jednak na uwadze, że projekt dyrektywy NIS 2 jest obecnie w trakcie prac legisla-

cyjnych i może jeszcze zostać zmieniony, choć zakładać należy, że ogólny kierunek regulacji zostanie raczej zachowany. 

Zgodnie z założeniami projektu dyrektywy NIS 2, po jej uchwaleniu powinna ona zostać implementowana do krajowego po-

rządku krajowego w ciągu 18 miesięcy. 
 

 

Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Agnieszki Wachowskiej, radczyni prawnej, partner w kancelarii Traple-Konarski Podrec-

ki i Współnicy sp.j. oraz Aleksandra Elmerych, aplikanta radcowskiego, junior associate w kancelarii Traple-Konarski Podrecki i Współnicy 

sp.j., zamieszczonego w Biuletynu Euro Info 4/2021 

Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72054:dyrektywa-nis-2-jakie-zmiany

-wprowadzi-dla-cyberbezpieczenstwa-na-rynku-wewnetrznym-ue 
 

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

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72166
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72166
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/biuletyn-euro-info-4-2021
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W obecnych czasach imię i nazwisko to nie tylko dane identyfikujące konkretną osobę 

fizyczną. Najnowsze trendy pokazują, że nierzadko stanowią one markę osobistą wyko-

rzystywaną przez wiele osób w biznesie. Na przestrzeni lat można zaobserwować coraz 

więcej rejestracji znaków towarowych stanowiących imię i nazwisko, samo nazwisko  

lub pseudonim. Zdarzają się też rejestracje imienia i nazwiska przez osoby znane lub 

nazwy postaci fikcyjnych. Tendencję tę można zaobserwować na całym świecie, nie tylko 

w Polsce i w Unii Europejskiej. Uzyskanie ochrony imienia i nazwiska jako znaku towa-

rowego pozwala na uzyskanie prawa wyłącznego, jednak trzeba liczyć się z jego pew-

nymi ograniczeniami. W tym artykule poruszane są zagadnienia związane z ochroną imienia i nazwiska jako znaku towarowe-

go w świetle polskich i unijnych przepisów prawa. Ochrona ta może przysługiwać niezależnie od ochrony wynikającej z przepi-

sów o prawie autorskim oraz w zakresie dóbr osobistych. 
 

W świetle przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm., dalej jako ustawa Prawo własno-

ści przemysłowej) znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróż-

nienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz moż-

liwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustale-

nie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ust. 1). Znaka-

mi towarowymi mogą być między innymi: wyraz, włącznie z nazwiskiem, grafika, 

dźwięk, czy kształty. Katalog przykładowych oznaczeń mogących stanowić znak towarowy 

nie jest zamknięty, nie jest więc wykluczone, że w charakterze znaku towarowego ochro-

nę uzyska imię i nazwisko lub pseudonim. Możliwość ochrony nazwiska jako znaku towa-

rowego została potwierdzona także w orzecznictwie sądów administracyjnych. 
 

Istotne jest zatem, aby taki znak towarowy posiadał zdolność odróżniającą oraz był możliwy do przedstawienia w reje-

strze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej 

ochrony. 
 

Analogiczne rozwiązania znajdujemy w przepisach unijnych – art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1-

99, dalej jako rozporządzenie nr 2017/1001). Imię i nazwisko lub pseudonim, jeśli mają uzyskać ochronę w charakterze znaku 

towarowego, to muszą spełniać wszystkie przesłanki ochrony oznaczeń odróżniających jako znaków towarowych w rozumieniu 

wyżej wymienionych przepisów. Również zastosowanie znajdą tutaj bezwzględne i względne przeszkody rejestracji, które, 

jeśli wystąpią w sprawie danego zgłoszenia, spowodują odmowę udzielenia prawa ochronnego. Może się także okazać, że w 

przyszłości znak towarowy zostanie unieważniony. Zasady ochrony takich oznaczeń są takie same jak innych zgłoszonych do 

właściwego urzędu ds. własności przemysłowej – ani przepisy polskiej ustawy, ani unijnego rozporządzenia nie przewidują 

odmiennych rozwiązań w tym zakresie. 
 

W procesie zgłaszania znaku towarowego znaczenie mają bezwzględne i względne prze-

szkody rejestracji, mające zastosowanie także w przypadku imienia i nazwiska lub pseu-

donimu. 
 

Z bezwzględną przeszkodą rejestracji będziemy mieć do czynienia przede wszystkim 

wówczas, gdy imię, nazwisko lub pseudonim nie nadają się do oznaczania towarów  

lub usług, dla których zostały zgłoszone. Inne bezwzględne przeszkody rejestracji dotyczą 

sytuacji, gdy np. zgłoszone oznaczenia składają się wyłącznie z elementów mogących 

służyć w obrocie do wskazania (w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jako-

ści, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności) lub zostały zgłoszone w złej wie-

rze, lub są sprzeczne z porządkiem publicznym, lub dobrymi obyczajami (art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej). Te 

przeszkody brane są pod uwagę z urzędu przez urząd rozpatrujący zgłoszenie. 
 

Inaczej jest z względnymi przeszkodami rejestracji, które podnoszone są w sprzeciwie do zgłoszenia znaku towarowego na 

odpowiednim etapie postępowania przed właściwym urzędem ds. własności przemysłowej. W przypadku imienia i nazwiska 

lub pseudonimu w sprzeciwie wskazywane może być zaistnienie przede wszystkim 

względnej przeszkody rejestracji, gdy zgłoszone oznaczenie odróżniające narusza prawa 

osobiste lub majątkowe osób trzecich. Z ryzykiem zgłoszenia sprzeciwu przez osobę do 

tego uprawnioną można liczyć się również m.in. wtedy, gdy następuje kolizja z wcześniej 

zarejestrowanym lub zgłoszonym znakiem towarowym (art. 132 ustawy Prawo własności 

przemysłowej). 

 

 

ciąg dalszy na stronie 7 



 

Imię i nazwisko jako znak towarowy (ciąg dalszy ze strony 6) 
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Imię i nazwisko lub pseudonim jako znak towarowy a dobra osobiste 
 

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że nazwisko lub pseudonim stanowią dobra 

osobiste człowieka, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie  

od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgłaszając do właściwego urzędu ds. 

własności przemysłowej znak towarowy składający się z nazwiska, trzeba brać pod uwagę 

to, czy nie spowoduje się takim działaniem naruszenia dobra osobistego innej osoby w 

postac nazwiska. Dokonując rejestracji cudzego nazwiska lub pseudonimu, można spo-

dziewać się reakcji prawnej osoby, której to nazwisko lub pseudonim dotyczą, ale każdy 

stan faktyczny wymagać będzie odrębnej analizy. Podobnie będzie w sytuacji, gdy nazwi-

sko osoby zostanie wykorzystane bez jej zgody. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to na-

zwisko osoby znanej, czy osoby, która nie jest znana na przykład z uwagi na swoją dzia-

łalność artystyczną, zawodową, czy sportową. Nazwisko każdego człowieka podlega 

ochronie jako dobro osobiste. Co do zasady nie powinno być problemu z rejestracją wła-

snego imienia i nazwiska, ponieważ należą do zgłaszającego i stanowią jego dobra osobiste, wszystko jednak będzie zależało  

od danych okoliczności sprawy. Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zosta-

je zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne (art. 24 Kodeksu 

cywilnego). Jeśli doszło już do naruszenia dobra osobistego, można żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia 

jego skutków. Można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel 

społeczny, a gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, to poszkodowany może żądać 

jej naprawienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

Czy imię i nazwisko postaci fikcyjnej może podlegać ochronie jako znak towarowy? 
 

Mówiąc o postaci fikcyjnej najczęściej mamy na myśli jej ochronę na gruncie prawa 

autorskiego, która nie wymaga odpowiedniego zgłoszenia i wpisania do odpowiedniego 

rejestru. Postać fikcyjna, jej imię inazwisko, może podlegać ochronie również jako 

znak towarowy, oile spełnione zostaną przesłanki do rejestracji w charakterze znaku 

towarowego oraz nie będą zachodzić przeszkody rejestracji. W przeciwieństwie do 

ochrony prawnoautorskiej, która trwa co do zasady do 70 lat od śmierci twórcy, ochro-

na prawnoznakowa może trwać w nieskończoność, o ile uprawniony do znaku 

towarowego będzie co 10 lat przedłużał ochronę swojego znaku na kolejne 

okresy dziesięcioletnie. Jest to zatem odpowiednie narzędzie dla podmiotów, 

które chcą zapobiec wykorzystywaniu ich twórczości przez inne osoby przez 

dłuższy czas oraz zainwestować w marketing postaci fikcyjnej. Przykładami 

zarejestrowanych postaci fikcyjnych są: szereg znaków „Hello Kitty” (w bazie 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union In-

tellectual Property Office — EUIPO) odnaleźć można aż 12 graficznych znaków  

towarowych z wizerunkiem lub nazwą Hello Kitty), znany wszystkim Batman, czy wiele znaków towarowych stanowiących 

słynne postacie fikcyjne zarejestrowane przez Disneya – m.in. Ariel, Winnie the Pooh czy Mickey Mouse. 
 

Imię i nazwisko lub pseudonim stanowią dobra osobiste, mogą też uzyskać ochronę praw-

noznakową. Przesłanki uzyskania takiej ochrony nie różnią się od reguł określonych w 

polskich i unijnych przepisach dla pozostałych znaków towarowych. Podążając za najnow-

szymi trendami, trzeba pamiętać, aby nie naruszyć praw innych osób. Warto zweryfiko-

wać, czy zgłaszany znak towarowy, nie widnieje już w bazach danych Urzędu Patentowe-

go Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) (https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/

simple-search), EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/databases) lub TM View 

(https://www.tmdn.org/tmview/), ogólnodostęp-

nych dla wszystkich. Również weryfikacja rynku 

może dać wiele odpowiedzi. Uzyskanie rejestracji cudzego imienia i nazwiska bez 

jego zgody może prowadzić do sporych komplikacji prawnych, których lepiej unikać, 

prowadząc swoją działalność. 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Marty Lampart, radca prawny, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej,  

w tym prawie znaków towarowych, prawie dotyczącym przedsiębiorców, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Krakowie, autorka bloga 

prawniczego Legalny znak towarowy (https://www.legalnyznaktowarowy.pl/), zamieszczonego w Biuletynu Euro Info 4/2021 

Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72059:imie-i-nazwisko-jako-znak-

towarowy-przeslanki-oraz-ograniczenia-ochrony-w-charakterze-znaku-towarowego 
 

 

 

 

 

 

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

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/biuletyn-euro-info-4-2021


 

 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network z Włoch zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych on-line,  
organizowanych podczas ExpoCook2021 w dniach 28-30 września 2021 roku. 
 

Targi ExpoCook są organizowane od 2017 roku, jako dedykowane szeroko rozumianemu światu Ho.Re.Ca., czyli wysokiej 
jakości żywności & napojów, profesjonalnemu wyposażeniu hoteli, turystyce i dziedzinom pokrewnym. W edycji 2020  
roku w targach uczestniczyło ponad 230 wystawców i blisko 40 tys. odwiedzających. Wydarzenie odbywa się na 25 tysiącach 
metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni, podzielonej na 11 sektorów tematycznych i 8 pawilonów. 
 

Wydarzenie przeznaczone jest dla importerów, hurtowników, dystrybutorów oraz przedsiębiorstw działających w nastę-
pujących sektorach: 
 produkcja żywności i napojów: tradycyjna, organiczna, "free from", funkcjonalna itp.; 
 turystyka żywnościowa i winiarska; 
 produkty i komponenty dla sektora Ho.Re.Ca; 
 profesjonalny sprzęt dla barów, restauracji, pizzerii, pubów i browarów, cukierni, piekarni, sklepów gastronomicznych, 

hoteli, dużych wspólnot, itp.; 
 usługi dla hoteli i obiektów noclegowych, inżynieria i architektura; 
 rozwiązania w zakresie opakowań; 
 automaty vendingowe; 
 meble wewnętrzne i zewnętrzne oraz projektowanie; 
 ICT - oprogramowanie do zarządzania finansami oraz obiektami turystycznymi; 
 marketing, komunikacja i doradztwo; 
 odzież robocza; 
 oszczędność wody. 
 

Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia: https://expocook2021.b2match.io/home 

 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://expocook2021.b2match.io/signup 
 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 28 września 2021 roku 
 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://expocook2021.b2match.io/participants 
 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://expocook2021.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 za-

znaczone pole "matchmaking session", jeśli zamierza się zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. Prosimy zazna-
czyć, że „suport office” na tym wydarzeniu jest PL - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / PL – Lower Sile-
sian 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 Cie-
bie 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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Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  

ExpoCook2021 

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 zaakcepto-

wana. 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. 

https://expocook2021.b2match.io/home
https://expocook2021.b2match.io/signup
https://expocook2021.b2match.io/participants
https://expocook2021.b2match.io/agenda
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin.pdf
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/klauzula_informacyjna.pdf
mailto:karolina.sobocinska@darr.pl


 

OFERTY KOMERCYJNE 

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. 

BRSI20210507001 

Słoweński butik oferujący ekologiczne 

produkty dla młodych mam i niemowląt 

poszukuje producentów tekstyliów natu-

ralnych (bawełna, bambus, len, konopie)  

z UE i spoza niej do podpisania umowy 

produkcyjnej.  

 

BRDE20210507001 

Niemiecka agencja rekrutacyjna rekrutuje 

pracowników dla swoich klientów w Niem-

czech w różnych branżach (m.in. służba 

zdrowia, inżynieria, przemysł spożywczy, 

produkcja/wytwarzanie, logistyka). Agen-

cja poszukuje wiarygodnych europejskich 

partnerów w sektorze rekrutacji, w ra-

mach umów o świadczenie usług, aby za-

pewnić wystarczającą siłę roboczą dla 

Niemiec. 

 

BRBG20210601001 

Bułgarski touroperator z obszerną listą 

klientów poszukuje międzynarodowych 

partnerów do podpisania umowy agencyj-

nej i oferowania ich pakietów turystycz-

nych na rynku bułgarskim. 

 

BRRO20210510001 

Rumuńska firma, która specjalizuje się  

w sprzedaży produktów naturalnych, jest 

zainteresowana dywersyfikacją swojej oferty. 

W tym celu firma poszukuje międzynarodo-

wych partnerów biznesowych mogących do-

starczać produkty spożywcze bez glutenu, 

cukru i laktozy. Współpraca ze wskazanymi 

partnerami będzie oparta na umowach dys-

trybucyjnych. 

 

BRTR20210531001 

Agent handlowy na rynki arabskie i tureckie  

z siedzibą w Turcji poszukuje producentów                         

i dystrybutorów żywności suszonej, gotowej, 

konserwowej, kosmetyków, artykułów me-

dycznych i produktów farmaceutycznych  

w Europie, którzy chcą umieścić swoje pro-

dukty na rynku arabskim oraz tureckim. 

 

BRXK20210527002 

Dystrybutor z Kosowa z 8-letnim doświadcze-

niem na rynku poszukuje dodatkowych pro-

duktów do dodania do swojego . Dystrybutor 

koncentruje się obecnie na produktach far-

maceutycznych, produktach przedfarmaceu-

tycznych, wyrobach medycznych, testach na 

Covid itp. 

BRLT20210616001 

Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży 

wysokiej jakości żywności dla smakoszy 

(kawa, herbata, olej, przekąski, sery, przy-

prawy, owoce morza, produkty mięsne itp.) 

we własnym sklepie i sklepie internetowym. 

Firma stara się poszerzać swój koszyk pro-

duktów i poszukuje dostawców żywności dla 

smakoszy. Potencjalnym partnerom oferowa-

na jest współpraca w ramach umowy  

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

 

BRFR20210615001 

Francuska firma projektuje, rozwija i sprze-

daje pełną gamę ewolucyjnych drewnianych 

zabawek do przenoszenia (samochody, samo-

loty, motocykle) dla dzieci. MŚP poszukuje 

kół (średnica 100mm / 150mm) ze zintegro-

wanymi łożyskami kulkowymi i czarną oponą 

poliuretanową. Koła te muszą być dobrej 

jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo mło-

dym użytkownikom, a także długotrwałość 

produktu. Poszukuje się długoterminowego 

partnera przemysłowego, producenta kół  

z siedzibą w Europie, do umowy produkcyj-

nej. 

 

 



 

www.darr.pl www.t-park.pl 
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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 

I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rozpoczęło nabór wniosków w I Konkursie w ramach Progra-
mu INNOGLOBO. Celem programu INNOGLOBO jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspan-
sji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych w szerokim kontekście geograficznym.  
 

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu: 
Konkurs ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiąza-
nie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycz-
nych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje sto-
sunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych  
(tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).  
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojo-
wych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie 
przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematyczne-
go projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
Dofinansowanie:  dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom 
dofinansowania - do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;  w przypadku wniosko-
dawcy będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi 
pomoc publiczną. Warunki i tryb udzielenia dofinansowania podlegają przepisom dotyczą-
cym pomocy publicznej, w szczególności przepisom rozporządzenia w sprawie pomocy 
publicznej (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 
r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1456)). Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Cen-
trum nie może przekroczyć:  w przypadku badań przemysłowych: 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębior-
ców; 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców; 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców;  
 w przypadku prac rozwojowych: 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców; 50% kosztów kwalifikowal-
nych dla średnich przedsiębiorców; 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców. 
Rodzaj wnioskującego:  mikrofirma, mała i średnia firma,  duża firma,  konsorcjum,  organizacje prowadzące badania i upo-
wszechniające wiedzę. 
 

Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:    1 lipca 2021r.    zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2021r. 
 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo 

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#

