
 

 

Instytucja Zarządzająca:  
Dolnośląska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A. 

Newsletter 08/2021 

1 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
                  2 

EIT InnoEnergy-pionierska zmiana w zakresie zrówno-
ważonej energii     4 

Cyfrowy dylemat Europy            6-7 

 

Oferty komercyjne   9 
 

BUR 
dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia  
o charakterze rozwojowym      10 

         

       1 

 

Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku - część 38 3 

W tym numerze: 

Konkurs „Njalepsze programy rozwoju inicjatyw pra-

cowniczych      5 

Industrial Bridge 2021     8 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
jest jednym z wykonawców usług identyfikacji wła-
sności intelektualnej świadczonych przedsiębior-
stwom w ramach projektu pilotażowego pn.: 
„Własność intelektualna w Twojej firmie”, koordy-
nowanego przez Urząd Patentowy RP (UP PR). 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Głównym celem projektu jest kształtowanie prak-
tycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności 
intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochro-
ny. 
Z usługi mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy - MŚP (zarejestrowani 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący działalność mieszczącą się w obsza-
rze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - KIS) (https://smart.gov.pl/pl/), 
którzy wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. po-
mocy de . 
Usługi identyfikacji własności intelektualnej dedykowane indywidualnie danej firmie 
to szkolenia z zakresu własności intelektualnej oraz doradztwo, którego rezultatem 
jest szczegółowy raport. Dokument zawiera m.in. analizę stanu obecnej ochrony 
praw własności intelektualnej w firmie, jak np. informacje o wykorzystywanych spo-
sobach ochrony własności intelektualnej; analizę działalności przedsiębiorcy pod 
kątem wykorzystania narzędzi i sposobów ochrony własności intelektualnej, informa-
cje na temat zidentyfikowanych luk w systemie ochrony własności intelektualnej, w 
tym przemysłowej. Raporcie zawiera również rekomendacje dalszych działań. 

Koszt usługi waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł, z czego w dofinansowane jest 95% 
(w przypadku mikro przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku małych i średnich przed-
siębiorstw) kosztów usługi. 
Projekt będzie trwać do 31 października 2022 roku lub do wyczerpania środków. 
Nabór wniosków jest ciągły, przy czym ostatnie wnioski będzie można składać do 
31 sierpnia 2022 roku. 

Strona internetowa projektu: 
https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie 

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z UP RP: 
E-mail: msp@uprp.gov.pl, Tel.: 22 579 06 88 

 
 
 
 
Źródło tekstu i grafiki: 
https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie 

Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie” 

Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie” 1 

Nowe technologie w zakresie energii (I konkurs) 10 

Etapy usługi: Krok 1 – złożenie wniosku poprzez formularz na stronie internetowej ze wskazaniem formy 

oczekiwanej formy usługi (szkolenie lub doradztwo) Krok 2 – po weryfikacji wniosku pracownik UP RP 

kontaktuje się z przedsiębiorcą. Podpisanie umowy z UP RP oraz z wykonawcą usługi. Opłacenie wkładu 

własnego i umówienie się na spotkanie (może być on-line) z wykonawcą. Krok 3 – dostarczenie usługi 

przez wykonawcę, jak przeprowadzenie szkolenia czy też dokonanie analizy potencjału własności intelek-

tualnej oraz przygotowanie raportu, który przechodzi kontrole jakości w UP RP. Krok 4 – ponowne spo-

tkanie z wykonawcą, który przedstawia rekomendacje dla firmy. Krok 5 – przedsiębiorca może korzystać 

z dalszej pomocy oferowanej przez profesjonalistów bądź programów wsparcia lub działać od razu, wdra-

żając rekomendacje. 
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Program pod nazwą: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy” (FERC)  

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. 
 

Celem programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest wsparcie 

transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki 

dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane 

e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale 

do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwiną współpracę międzysektorową na 

rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych. 
 

Założenia programu: 

 budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu 

szerokopasmowego, a dzięki temu możliwy będzie m.in.: dostęp do internetu o przepustowości min. 100 

Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz dostęp do internetu o przepustowości co naj-

mniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak np.: szkoły, szpita-

le, urzędy, instytucje kultury, a także przedsiębiorstwa rozumiane jako centra technologiczne/biznesowe; 

 udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw 

obywateli i przedsiębiorców, tj. udostępnienie nowych e-usług (obszary zdrowia, sprawiedliwości  

czy finansów), standaryzacja i konsolidacja istniejących e-usług oraz dalsza cyfryzacja procesów admini-

stracyjnych; 

 rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, tj. digitaliza-

cja, dostęp i wykorzystanie danych, dzięki czemu powstaną nowe usługi i aplikacje w oparciu o dane; 

 zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, a tym sa-

mym bezpieczeństwa wymiany danych i elektronicznego załatwiania spraw; 

 rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno- 

gospodarczych; 

 rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego, w tym 

również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców. 
 

W ramach programu przewidziana jest realizacja następujący 3 osi priorytetowych: 

Budżet programu to ponad 2 mld euro. 
 

Formy wsparcia: 

 dotacje 

 instrumenty finansowe 

  instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. 
 

Oferta programu będzie skierowana m.in. do:    przedsiębiorców,    administracji publicznej,    organizacji pozarządowych, 

   podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,    podmiotów leczniczych,    instytucji kultury. 
 

Interwencja podejmowana w ramach programu będzie komplementarna z działania w obszarze cyfryzacji realizowanymi w 

pozostałych programach operacyjnych w latach 2021-2027, a mianowicie: 

cyfryzacji przedsiębiorczości w FENG oraz RPO 

kompetencji cyfrowych społeczeństwa w FERS oraz RPO 

rozwiązań cyfrowych w zakresie transportu, energii w ramach FEnIKS oraz RPO 
 

Projekt programu w wersji z 17 czerwca 2021 roku jest dostępny pod linkiem: 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/100367/FERC.pdf 
 

Źródło tekstu i grafiki: 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/konsultacje-

spoleczne-programu/ 

https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-cyfrowy 

Prezentacja pn.: „Założenia programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, przeprowadzona przez Rafała 

Sukiennika, Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnego, podczas publiczne-

go wysłuchania w dniu 13 maja 2021 roku: https://uploads.strikinglycdn.com/files/2435e6fa-991a-480c-b6f3-5367d414d113/

X.3%20Rafa%C5%82%20Sukiennik%20_FERC_13052021.pdf 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 

Priorytet I 

Zwiększenie dostępu  

do ultra-szybkiego internetu  

szerokopasmowego 

Priorytet II 

Zaawansowane usługi cyfrowe  

Priorytet III 

Pomoc Techniczna 

Rodzaj interwencji: 
1.1. Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego 

internetu szerokopasmowego 

Rodzaje interwencji: 
2.1. Wysoka jakość i dostępność e-usług 
publicznych; 
2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyber-
bezpieczeństwa; 
2.3. Cyfrowa dostępność i ponowne wyko-
rzystanie informacji; 
2.4. Cyfrowa współpraca międzysektorowa 

(współpraca na rzecz cyfrowych roz-
wiązań problemów społeczno-
gospodarczych); 

2.5. Wsparcie umiejętności cyfrowych 

Rodzaje interwencji: 
- wsparcie działalności instytucji systemu 

realizacji FERC; 
- wsparcie beneficjentów i partnerów. 

FENG  

FERS 

FERC 

FEnIKS 
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 38 

W wydaniach biuletynu 6/2021 i 7/2021 przybliżyliśmy Państwu założenia 
planów sprawiedliwej transformacji opracowanych na szczeblu regionalnym i 
lokalnym. Poza dokumentami opracowywanymi dla każdego regionu przewi-
dzianego do objęcia wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji po-
wstaje Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST). Program ma wy-
znaczać ramy dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. 
 

Propozycję programu opracowuje Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) wspólnie z KPMG na zlecenie Mini-
sterstwa Klimatu i Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KPST jest 
przygotowywany z uwzględnieniem wytycznych zgodnych z regulacjami UE, w szczególności ROZPORZĄDZENIEM PARLAMEN-
TU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (Dziennik Urzędowy UE, Dz.U. L 231 z 30.6.2021, str. 1—20): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A32021R1056. 
 

Opracowanie KPST obejmuje analizy i ekspertyzy prowadzone przez ekspertów m.in. z branży energetycznej, surowcowej, 
technologicznej, transportowej, inwestycyjnej, środowiskowej. Diagnoza jest przygotowywana w konsultacji z subregionami/
regionami, żeby zapewnić spójność z procesem definiowania działań, który już się toczy. Uwzględnia także wymiar społeczny 
zmian, które mają się przyczynić do realizacji celów Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przewiduje wsparcie 
terytoriom, które czekają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnię-
cia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do roku 2050. KPST, obok kwestii związanych ze zmianami gospodarczy-
mi, będzie uwzględniać także zmiany o charakterze społecznym i demograficznym, w tym także konieczność prowadzenia 
lokalnych konsultacji z partnerami społecznymi, gospodarczymi i samorządowymi. 
 

Zaproponowane w dokumencie cele interwencji to: 
 Sprawiedliwa transformacja społeczna – rynek pracy i społeczności regionów węglowych  
 Skuteczna transformacja gospodarcza – dywersyfikacja sektorów na rzecz wzmocnienia potencjału zatrudnienia  
 Modelowa transformacja środowiskowa na rzecz gospodarki zeroemisyjnej tworzącej nowe miejsca pracy. 
 

W ramach powyższych celów określono następujące kierunki działań i typy operacji: 

Dokument podlega konsultacjom społecznym, przede wszystkim w regionach prze-
widzianych do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ten pro-
ces nie został jeszcze przeprowadzony. 
 
Źródło tekstu: 
https://ietu.pl/ 
Prezentacja IETU z dnia 14 kwietnia 2021 roku dostępna pod linkiem:  
https://rpo.slaskie.pl/file/download/8291 

Sprawiedliwa transformacja społeczna Skuteczna transformacja gospodarcza  Modelowa transformacja środowiskowa  

Kierunek działania: 
(1.1.) Zapewnienie krajowych rozwiązań dla skutecznego dialogu społecz-
nego i sprawnej realizacji sprawiedliwej transformacji w regionach 
węglowych. 
Typ operacji: 
(1.1.1.) Utworzenie krajowej platformy współpracy regionów węglowych 
– wymiana dobrych praktyk, modelowych rozwiązań, forum dyskusji  
w skali międzyregionalnej. 
(1.1.2.) Opracowanie schematów wsparcia, zasad współpracy na poziomie 
krajowym i sposobu ewaluacji działalności lokalnych centrów sprawiedli-
wej transformacji w regionach węglowych. 
(1.1.3.) Przygotowanie propozycji reform dla legislacji usprawniających 
proces sprawiedliwej transformacji. 
(1.1.4) Systemowa budowa zdolności administracyjnej i upowszechnianie 
dobrych praktyk dotyczących zarządzaniem procesem transformacji  
i animowaniem społeczności lokalnych wśród jednostek samorządu 
terytorialnego w regionach węglowych w powiązaniu z działaniami 

informacyjno- promocyjnymi. 
Kierunek działania: 
(1.2.) Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych modeli kształcenia 
przez całe życie, w tym reorientacji zawodowej (podniesienie/zmiana 
kwalifikacji/wykształc enia – praktyka – praca) wraz z instrumentarium 
interwencji na rynku pracy, w tym dla kobiet z rodzin górniczych.  
Typ operacji: 
(1.2.1.) Wypracowanie modelowych programów kształcenia przez całe 
życie / reorientacji zawodowej (nowe kwalifikacje – praktyka – praca) 
dla osób odchodzących z górnictwa i branż pokrewnych z uwzględnie-
niem aktywizacji zawodowej kobiet. 
(1.2.2.) Zintegrowane projekty pilotażowe wdrażające modelowe 
programy kształcenia przez całe życie / reorientacji zawodowej  
w regionach węglowych (kształcenie, praktyka, pomoc w poszukiwaniu 
pracy, praca, ewaluacja, ponowna reorientacja zawodowa w powiązaniu 
ze zmianą profilu przedsiębiorstw, ponownym wykorzystaniem obiektów  
i terenów poprzemysłowych). 
Kierunek działania: 
(1.3.) Przygotowanie modelu kształcenia na poziomie podstawowym, 

branżowym i średnim dla potrzeb gospodarki zeroemisyjnej i   cyfrowej. 
Typ operacji: 
(1.3.1.) Wypracowanie nowych profili kształcenia dla potrzeb gospodarki 
zeroemisyjnej i cyfrowej wraz z ich uwzględnieniem w podstawie 
programowej na poziomie szkolnictwa podstawowego, branżowego  
i średniego. 
(1.3.2.) Pilotażowe projekty edukacyjne (w tym z udziałem partnerów 
zagranicznych) w dziedzinie edukacji (podstawowej, branżowej, śred-
niej) ilustrujące szanse rozwoju zawodowego w gospodarce zeroemisyjnej 
i cyfrowej .(1.3.3.) Zintegrowane doradztwo zawodowe na poziomie szkoły 
podstawowej, branżowej i średniej profilujące zainteresowania uczniów 
do potrzeb gospodarki zeroemisyjnej i cyfrowej. 

Kierunek działania: 
(2.1.) Zwiększenie zdolności absorpcyjnych tradycyjnych przedsiębiorstw  
w powiązaniu z sektorem B+R. 
Typ operacji: 
(2.1.1.) Współpraca – wspólne projekty przedsiębiorstw, sektora B+R, nauki 
w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej – działania badawczo- 
wdrożeniowe, transfer technologii. 
(2.1.2.) Usługi szkoleniowe, konsultingowe, w tym opracowanie ekspertyz 
na rzecz wdrożeń wynikających z 2.1.1. 
Kierunek działania: 
(2.2.) Zmiana wraz z unowocześnienie m profilu działalności w dotychcza-
sowych sektorach tradycyjnych – zrewitalizowane/n owe łańcuchy 

wartości. 
Typ operacji: 
(2.2.1.) Inwestycje w nowe moce produkcyjne służące dywersyfikacji 
działalności gospodarczej i wzmocnieniu potencjału zatrudnienia  
w kontekście gospodarki zeroemisyjnej i cyfryzacji (wykazanie efektu 
zatrudnieniowego w dużych przedsiębiorstwach). 
(2.2.2.) Inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw (spółki celowe, 
start- upy) i nowych miejsc pracy – współpraca przedsiębiorstw, sektora 
B+R, otoczenia biznesu), 
(2.2.3.) Zintegrowane projekty gospodarcze ukierunkowane na rozwój 
nowych branż, angażujące podmioty szczebla centralnego i regionalnego 
i/lub lokalnego na rzecz zapewnienia miejsc pracy dla osób odchodzą-
cych z sektorów tradycyjnych.  

Kierunek działania: 
(3.1.) Upowszechnienie modelowych rozwiązań w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. 
Typ operacji: 
(3.1.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych - innowacyjnych różnorod-
nych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii (badania wdroż-
eniowe/aplikacyjne, transfer wiedzy, inwestycje) 
(3.1.2.) Kompleksowe projekty mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu (audyty energetyczne, celowane inwestycje, szkolenia, 

dopłaty do paliwa lub wkłady rzeczowe). 
Kierunek działania: 
(3.2.) Upowszechnienie modelowych rozwiązań w zakresie materiałów  
i rozwiązań energooszczędnych. 
Typ operacji: 
(3.2.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych - innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie energooszczędnego budownictwa (badania wdrożeniowe, transfer 
wiedzy, inwestycje, działania edukacyjne / szkoleniowe). 
(3.2.2.) Dofinansowanie krajowych programów wspierające poprawę 
efektywności energetycznej budynków oraz wymianę źródeł ciepła  
w regionach węglowych (redukcja ubóstwa energetycznego przez wyższy 
poziomem dofinansowania inwestycji w regionach węglowych). 
Kierunek działania: 
(3.3.) Upowszechnienie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamknięte-
go. 
Typ operacji: 
(3.3.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych - innowacyjnych rozwiązań 
gospodarki obiegu zamkniętego (badania wdrożeniowe/aplikacyjne, 
transfer wiedzy, inwestycje, działania edukacyjne / szkoleniowe). 
Kierunek działania: 
(3.4.) Przygotowanie terenów i obiektów poprzemysłowych do ponownego 
wykorzystania 
Typ operacji: 
(3.4.1.) Szczegółowa inwentaryzacja terenów i obiektów poprzemysło-
wych na poziomie krajowym (baza krajowa – wraz z wskazaniem, rodzajów 
i skali zanieczyszczeń, potencjalnych funkcji, działań i kosztów niezbęd-
nych do ponownego wykorzystania) (m.in. obiekty zabytkowe/
symboliczne, do ponownego wykorzystania, do wyburzenia). 
(3.4.2.) Opracowanie modelu zarządzania terenami i obiektami poprzemy-
słowymi (zasady rekultywacji / remediacji / dekontaminacji, przekazy-
wania na rzecz zainteresowanych samorządów lokalnych vs. sprzedaży  
na zasadach komercyjnych) wraz z propozycjami reform dla legislacji. 
(3.4.3.) Pilotażowe projekty wdrożeniowe w dziedzinie ponownego 
wykorzystania terenów i obiektów poprzemysłowych (badania, wdroże-
nia, inwestycje, szkolenia). 
(3.4.4.) Opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie likwidacji/
ograniczenia skutków działalności kopalń odkrywkowych i węgla kamien-
nego, w tym przywracania właściwych stosunków wodnych, także  
na terenach sąsiadujących z regionami węglowymi. 
Kierunek działania: 
(3.5.) Upowszechnienie rozwiązań w zakresie adaptacji obszarów zurbani-
zowanych do zmian klimatu. 
Typ operacji: 
(3.5.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz adapta-
cji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu (badania, wdrożenia, 
transfer wiedzy, inwestycje m.in. w zakresie niebieskiej gospodarki  
oraz zielonej infrastruktury, działania edukacyjne, szkoleniowe). 
Kierunek działania: 
(3.6.) Inicjowanie rozwiązań w zakresie nisko-i zeroemisyjnego transportu. 
Typ operacji: 
(3.6.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz nisko- / 
zeroemisyjnego transportu (badania, wdrożenia, transfer wiedzy, 
inwestycje, działania edukacyjne, szkoleniowe). 



 

EIT InnoEnergy - pionierska zmiana w zakresie zrównoważonej energii  

EIT InnoEnergy katalizuje i przyspiesza transformację energetyczną. 
 

EIT InnoEnergy pojmuje projekty innowacyjne jako przekształcenie dostępnej 
wiedzy w nowe zbywalne produkty i usługi związane z dziedziną zrównoważonej 
energii, które wywołają pozytywny wpływ na rynek i społeczeństwo  
Dla EIT InnoEnergy prawdziwy zrównoważony rozwój oznacza przemysł, który 
jest opłacalny komercyjnie, nieskończenie innowacyjny i wysoce konkurencyjny.  

 

Misją EIT InnoEnergy jest stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy trzema aktorami trójkąta wiedzy w sektorze energe-
tycznym:  przemysłem,  badaniami i  szkolnictwem wyższym oraz zapewnienie, że integracja tych trzech elementów 
jest bardziej efektywna i ma większy wpływ na innowacje niż funkcjonujące odrębnie. W ramach EIT InnoEnergy zrzeszo-
nych jest około 500 partnerów, będących czołowymi przedstawicielami europejskiego przemysłu, instytutów badawczych, uni-
wersytetów i szkóła biznesu. 
Celem EIT InnoEnergy jest pełnienie wiodącej roli w innowacji i przedsiębiorczości w zakresie zrównoważonej energii. 

Obszary tematyczne aktywności: 
 

Aktywność EIT InnoEnergy wyraża się poprzez: 
 pomoc firmom i ich pracownikom w zachowaniu konkurencyjności w transformacji energetycznej; 
 Inwestowanie w przedsiębiorstwa i pomoc w rozwijaniu innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań o wysokim potencjale 

komercyjnym; 
 wsparcie start-up’ów, wspieranie rozwoj przedsiębiorstw typu scale-up i MŚP, a także pomoc firmom w zmniejszaniu ryzyka 

przy wdrażaniu innowacyjnych strategii; 
 specjalistyczne programy edukacyjne dla studentów 

i uczniów. 
 

W skład konsorcjum wchodzi siedem regionalnych Eu-
ropejskich Centrów Innowacji:  
 Barcelona: EIT InnoEnergy Iberia,  
 Eindhoven: EIT InnoEnergy Benelux, 
 Genk: EIT InnoEnergy Benelux,  
 Grenoble: EIT InnoEnergy Francja,  
 Karlsruhe: EIT InnoEnergy Niemcy,  
 Kraków: EIT InnoEnergy Central Europe,  
 Sztokholm: EIT InnoEnergy Szwecja 

Witryna internetowa EIT InnoEnergy:  

https://www.innoenergy.com/ 
 
 
 
 

Źródło tekstu i grafiki:  
https://www.innoenergy.com/ 
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innoenergy 4 

Kontakt do EIT: 
Headquarters Infopark - Building E 

1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry 
https://eit.europa.eu 

Kontakt do EIT InnoEnergy:  
  John F.Kenndylaan 2 
  5612 AB Endhoven, The Netherlands  

Magazynowanie energii Efektywność energetyczna Energia dla gospodarki  
o obiegu zamkniętym 

Inteligentna sieć elektryczna 

    

Zachęcanie do innowacji w zakresie magazy-
nowania energii na dużą i małą skalę, która: 

- pomaga zintegrować energię odnawialną z 

siecią elektryczną; 

- włącza bardziej rozproszony i responsywny 

system dystrybucji; 

- wspiera możliwości biznesowe dla nowych 

podmiotów w systemie energetycznym. 

Zachęcanie do innowacji w dwóch ob-
szarach, które łącznie odpowiadają za 
ponad 50 procent zużycia energii w UE i 
co najmniej 33 procent jej emisji CO2: 

- efektywność energetyczna w budyn-

kach; 

- efektywność energetyczna w przemy-

śle. 

Obszary tematycznego dla energii z 
zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym 
obejmują: 

- technologie pozyskiwania surowców; 

- technologie konwersji energii; 

- inteligentne sieci dla nośników ener-

gii – logistyka, transport i dystrybu-
cja; 

- inteligentne sieci cieplne; 

- jakość powietrza i zrównoważony 

rozwój konwencjonalnych źródeł 
energii; 

- technologie likwidacyjne. 

Zachęcanie do nowych rozwiązań, 
które: 

- umożliwiają hosting nowych usług, 

technologii i modeli biznesowych; 

- zapewnienie możliwości informacyj-

nych, komunikacyjnych i analitycz-
nych na dużą skalę; 

- wspieranie zwiększonego bezpie-

czeństwo cybernetycznego i ochrony 
infrastruktury krytycznej. 

Energia odnawialna Inteligentne i wydajne  
budynki i miasta 

Oprzyrządowanie jądrowe Energia dla transportu i mobilności 

    

Zachęcanie do innowacji, które: 

- poprawią produkcję, penetrację i rentow-

ność energii odnawialnej; 

- kontynuowania rozwoju wszystkich form 

technologii słonecznej; 

- poprawią niezawodność, dokładność i 

integrację wiatru na lądzie i na morzu; 

- zwiększą wydajność, żywotność i skalowal-

ność mocy fali. 

Wspieranie innowacji, które: 

- umożliwią tworzenie domów  

i budynków komercyjnych energe-
tycznie dodatnich; 

- zachęcanie do energooszczędnych 

zachowań w domu i w pracy; 

- wdrażają inteligentny i zrównoważo-

ny system transportu. 

Wspieranie innowacji w: 

- zaawansowane materiały i procesy 

dla źródeł jądrowych i odnawialnych; 

- efektywność energetyczną w sektorze 

przemysłowym i produkcyjnym; 

- oprzyrządowanie, pomiary i systemy 

sterowania dla energetyki jądrowej. 

Zainteresowanie ukierunkowane na : 

- bezemisyjny układ napędowy; 

- technologia autonomicznej jazdy; 

- innowacyjne koncepcje transporto-

we; 

- infrastrukturę zaopatrzenia  

w energię; 

- nowe usługi mobilności. 

Efekty działań podjętych w ramach EIT InnoEnergy 

480+ 
Wspartych  
produktów 

 €560m 

Zainwestowanych 

środków 

500+ 
Partnerów  
w Europie 

380+ 
Wspartych  
strat-up’ów 

1400+ 
Absolwentów 

Szkoły Magisterskiej 

https://www.innoenergy.com/
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje konkurs pn.: „Najlepsze progra-

my rozwoju inicjatyw pracowniczych”.  

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 

Konkurs ma na celu wypromowanie w polskich przedsiębiorstwach najlepszych przedsię-

wzięć i narzędzi nakierowanych na systematyczne włączanie pracowników w działania 

rozwojowe i innowacyjne w firmie. Ma zachęcić firmy do: 

 szerszego korzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników, 

 podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich 

pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie. 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Pol-

ski. 

Rodzaje projektów, które można zgłosić do konkursu: 

 Aktualnie realizowane przedsięwzięcia (programy rozwoju inicjatyw pracowni-

czych), nakierowane na włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne 

w firmie, które zachęcają pracowników do dzielenia się ideami/ pomysłami na 

usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. 

Poszukiwane są programy, które: 

 zostały wdrożone w przedsiębiorstwie uczestnika konkursu, 

 działają od co najmniej 6 miesięcy i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie 

zostały zakończone, 

 posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania, 

 przynoszą wymierne efekty w przedsiębiorstwie. 

 Gotowe narzędzia/produkty ICT (rozwiązania ICT), które służą włączaniu pracowni-

ków w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju ini-

cjatyw pracowniczych w firmach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowa-

nia. 

Poszukiwane są rozwiązania, które: 

 oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, 

 zostały wdrożone w co najmniej jednym podmiocie zewnętrznym, 

 znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat i do dnia 

złożenia wniosku konkursowego nie zostały wycofane, 

 uczestnikowi konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe do rozwiązania. 

Do konkursu można zgłaszać dwa typy projektów, łącznie w 5 podkategoriach: 

I. Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych : 

dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, 

dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 ale mniej niż 250 pracowników, 

dla przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników. 

II. Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych: 

dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, 

dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata. 

W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłanianych jest maksymalnie 10 laureatów, w tym 

przyznawana jest 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. 

Łącznie przyznanych zostać może 50 nagród finansowych: 

5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł. 

45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. 

Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci: 

 informacji o laureatach na stronie PARP, 

 opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP, 

 uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu 

prezentacji dobrych praktyk. 

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. do 

godziny 16:00. 

Witryna internetowa konkursu, na której dostępna jest dokumentacja konkursowa: 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych#okonkursie 

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego 

systemu; Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

 

 

 

 

Źródło tekstu i grafiki: 

https://www.parp.gov.pl/ 
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Europa jest jednym ze światowych liderów cyfryzacji. Stoi jednak przed olbrzymim dyle-
matem. Jak się cyfryzować, aby jednocześnie zwiększyć konkurencyjność względem 
pozostałych regionów świata, przy równoczesnym wyrównaniu szans rynkowych w 
obrębie samej UE? Problem Europy polega na tym, że w tych obszarach cyfryzacji, gdzie 
jest liderem, jej wpływ na niwelowanie różnic ekonomicznych i społecznych jest naj-
mniejszy – dalej utrwala podział na bogate i biedne regiony, a know-how dający przewagę 
konkurencyjną koncentrowany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach. Jak temu zara-
dzić zastanawiają się eksperci Banku Światowego w publikacji „Europe 4.0. Addressing 
the digital dillema”.  
 

Cyfryzacja wdrożona w odpowiedni sposób może przyczynić się do zwiększania konkurencyjności UE na rynku globalnym, 
wyrównania szans rynkowych i społecznych oraz zniwelowania różnic pomiędzy lepiej a słabiej rozwiniętymi regionami. W 
pesymistycznym scenariuszu, co można było zaobserwować podczas pandemii COVID-19, cyfryzacja jeszcze bardziej utrwali 
istniejące dotychczas podziały. Firmy zacofane pod względem wykorzystania technologii i narzędzi cyfrowych okazały się dużo 
mniej odporne na kryzys, jednocześnie straciły możliwość wykorzystania nowych szans rynkowych.  
 

Ze skutkami pandemii zdecydowanie lepiej poradziły sobie przedsiębiorstwa, które wdrożyły cyfrowe technologie. W obli-
czu obostrzeń, w miarę gładko przeszły na tryb pracy zdalnej, inteligentne fabryki mogły pracować dalej, a druk 3D pozwolił 
wyprodukować komponenty niedostępne ze względu na przerwanie łańcuchów dostaw – wskazują autorzy publikacji. Za przy-
kład wykorzystania nowych szans biznesowych stworzonych przez pandemię, autorzy wskazują m.in. Polskę, gdzie w kwietniu 
2020 roku sprzedaż e-commerce wzrosła o 200 procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Szansy 
takiego wzrostu pozbawione były jednak regiony z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą IT, gdzie brak dostępu do rozwią-
zań cyfrowych odcina drogę do uczestniczenia w rynku na szeroką skalę i ogranicza możliwości rozwoju.  
 

Zresztą nie zawsze winna jest tutaj sama infrastruktura. Dają również znać o sobie różnice kulturowe oraz style życia i brak 
podstawowych umiejętności cyfrowych. Na przykład dostęp do szerokopasmowego internetu ma już 69 procent wszystkich 
gospodarstw domowych w UE. W wielu regionach odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga ponad 90 procent. Nie wszędzie jed-
nak przekłada się to na zwiększone korzystanie z cyfrowych usług przez lokalne społeczności – w niektórych regionach Włoch, 
Portugalii czy Hiszpanii ledwo 1/3 populacji robi zakupy online. Co więcej ponad 30 procent mieszkańców Grecji, Chorwacji, 
Rumunii oraz Bułgarii to cyfrowi „analfabeci” nieposiadający nawet najprostszych cyfrowych kompetencji. Dla odmiany  
w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii przez internet regularnie kupuje 3/4 ludności.  

 

Ze względu na sposób wykorzystania i siłę oddziaływania cyfrowych technologii w Prze-
myśle 4.0, autorzy publikacji podzielili je na trzy główne kategorie:  
 systemy transakcyjne (transactional technologies),  
 technologie informatyczne (informational technologies),  
 automatyzacja produkcji (operational technologies).  
Każda z tych technologii w zupełnie inny sposób, a już na pewno z różną siłą, wpływa  
na życie społeczno-ekonomiczne, a tym samym realizację potrójnego celu Unii Europej-
skiej (EU triple objective), jakim jest konkurencyjność (competitiveness), wyrówna-konkurencyjność (competitiveness), wyrówna-

nie szans rynkowych/włączenie rynkowe (market inclusion) nie szans rynkowych/włączenie rynkowe (market inclusion) oraz  niwelowanie różnic niwelowanie różnic 

rozwoju pomiędzy regionami (geographical convergence). rozwoju pomiędzy regionami (geographical convergence).  
 

Systemy transakcyjne łączą popyt z podażą, czyli sprzedających z kupującymi, i umożliwiają handel na szeroką skalę.  
Możemy do nich zaliczyć przede wszystkim platformy e-commerce B2B, B2C oraz wszelkie technologie wspierające, które uła-
twiają przeprowadzanie transakcji oraz nawiązywanie relacji biznesowych. Technologie te zapewniają dostęp do szerokiego 
rynku przedsiębiorcom z  prowincji oraz słabiej rozwiniętych regionów, gdzie podaż na określane dobra czy usługi jest ograni-
czona – bez niej firma nie miałaby tam szans na rozwój. Jest to jedyna technologia, spośród powyżej wymienionych, która 
jednocześnie przyczynia się do osiągnięcia wszystkich trzech celów UE– konkurencyjności, włączenia rynkowego i konwergen-
cji geograficznej.  
 

Średnio – zarówno w państwach UE28, jak i w Stanach Zjednoczonych – firmy, które korzystają z  platform transakcyjnych,  
są bardziej produktywne od tych, które tego nie robią. Im większy jest stopień cyfryzacji MŚP w danym kraju, tym bardziej 
przybliżają się one wydajnością do dużych firm. O ile na Litwie, gdzie połowa małych i średnich firm sprzedaje online, pro-
duktywność w dużych firmach jest dwa razy wyższa, o tyle w Estonii wydajność pracy w MŚP i dużych firmach jest zbliżona – 
tam jednak podmiotów MŚP sprzedających online jest już 70 procent. Za wzrost wydajności odpowiedzialne są platformy 
sprzedażowe, które redukują MŚP koszty stałe związanie z wejściem na nowe rynki i dotarciem do odbiorców. Systemy trans-
akcyjne mają też pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia. Spośród wszystkich firm, które wykorzystują tego typu narzędzia 
do prowadzenia biznesu, 60 procent w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło zatrudnienie. 
 

Technologie informatyczne (przetwarzanie oraz przechowywanie danych) mają mniejszą siłę oddziaływania od technologii 
transakcyjnych, ponieważ ich wpływ na tzw. konwergencję geograficzną jest niewielki. Oprogramowanie ERP (Enterprise Re-
source Planning) czy Chmura Obliczeniowa pomagają MŚP w zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów, jednak z wielu 
względów (zarówno finansowych, jak i braku kompetencji do ich obsługi) bardzo rzadko są wykorzystywane w mniejszych fir-
mach. Podsumowując: technologie te pozwalają osiągnąć dwa z trzech celów – konkurencyjność oraz włączenie rynkowe.  

 

Technologią o najmniejszej sile oddziaływania jest szeroko rozumiana automatyzacja 
produkcji (m.in. robotyka oraz druk 3D), której głównym celem jest zmniejszenie kosz-
tów pracy przedsiębiorstwa. Automatyzacja sama w sobie ani nie umożliwia włączenia 
rynkowego, ani też niwelowania różnic w rozwoju na płaszczyźnie geograficznej. Zwięk-
sza konkurencyjność i wydajność, ale jednocześnie dąży do redukcji zatrudnienia. Co 
więcej jest ona domeną dużych firm o międzynarodowej czy globalnej skali działania, a 
jej koncentracja ma miejsce w wysoce rozwiniętych regionach i w dużych miastach.  
 

Ciąg dalszy na stronie 7 
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Cyfrowy dylemat Europy polega na tym, że te technologie, w których wykorzystaniu oraz produkcji jest jednym z globalnych 
liderów, czyli szeroko rozumiana automatyzacja produkcji, mają najmniejszą siłę oddziaływania i same w sobie nie przyczynią 
się do zbudowania konkurencyjnej i jednocześnie inkluzywnej, zrównoważonej pod względem rozwoju Europy. Jednym sło-
wem europejscy giganci to firmy oparte na sprawdzonych i tradycyjnych modelach biznesowych, które można określić mianem 

liderów w „starym stylu”.  
 

W przypadku dwóch pozostałych technologii, które mają odgrywać kluczową rolę  
w transformacji Europy – systemów transakcyjnych oraz IT – firmy ze Starego Kontynentu 
na płaszczyźnie globalnej odgrywają stosunkowo marginalną rolę. Jedyną europejską 
firmą, która plasuje się w czołówce, jest niemiecki SAP zajmujący miejsce poza czołową 
dziesiątką (pozycja 12). Dominują tu amerykańscy oraz azjatyccy potentaci: m.in. Face-
book, Alibaba, Microsoft, Apple oraz Amazon. Firmy, których działalność jest oparta na 
nowych modelach biznesowych i algorytmach sztucznej inteligencji, mają dużo większą 
marżę zysku niż przedsiębiorstwa typowo produkcyjne. O ile u tych pierwszych wynosi 
ona od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, o tyle w przypadku tych drugich nie 

przekracza maksymalnie kilkunastu procent.  
 

Aby zaradzić temu „cyfrowemu dylematowi”, autorzy raportu stworzyli koncepcję Europy 4.0, czyli takiej, która będzie 
potrafiła wykorzystać potencjał wszystkich trzech technologii do tego, by osiągnąć wspomniany wyżej potrójny cel UE. Eks-
perci wskazują na potrzebę stworzenia spójnej polityki, która z jednej strony wzmocniłaby konkurencyjność technologii mają-
cych pozytywny wpływ na włączenie społeczne i niwelowanie różnic rozwoju poszczególnych regionów, z drugiej strony zaś 
zapewniłaby szerszy dostęp MŚP do technologii skoncentrowanych obecnie w dużych firmach. Aby to osiągnąć, potrzebne są 

jednak reformy i odpowiednie inwestycje, które pozwoliłyby:  
 wdrożyć na szeroką skalę jednolity rynek cyfrowy oraz dostosować do niego infra-

strukturę, kompetencje pracowników oraz procesy logistyczne;  
 w odpowiedni sposób wykorzystywać dane do celów komercyjnych oraz wyjść naprze-

ciw wyzwaniom rzuconym przez sztuczną inteligencję i zrównoważyć potrzebę konku-

rencyjności z włączeniem społecznym;  
 wdrożyć na szeroką skalę technologie cyfrowe w MŚP oraz w przedsiębiorstwach z 

zacofanych regionów, aby te mogły nadrobić braki związane z cyfryzacją i być bar-

dziej elastycznymi w obliczu przyszłych kryzysów.  
 

W perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska planuje przeznaczyć 373 miliardy euro na politykę 
spójności, a gros z tych środków zostanie przekazane na rozwój innowacji, wsparcie cyfrowych kompetencji i w ogóle cyfro-
wej gospodarki, w tym MŚP, które stanowią 99,8 procent unijnych przedsiębiorstw. W dużej mierze środki zostaną rozdyspo-
nowane za pośrednictwem Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego Komisja przeznaczy cztery miliardy 

euro na dalszy rozwój Jednolitego Rynku. Dodatkowe dwa miliardy MŚP otrzymają za pośrednictwem funduszu InvestEU.  
 

Aktualne dane pokazują, że Europa ma do nadrobienia zaległości na wielu płaszczy-
znach – począwszy od wzmocnienia ekosystemów startupowych, a skończywszy na zwięk-
szeniu nakładów na B+R w stosunku do PKB oraz większego zaangażowania kapitału pry-
watnego. W Europie jest stosunkowo mało „jednorożców” (tzw. unicorns), czyli startu-
pów z wyceną przekraczającą miliard dolarów. Jednorożce są o tyle istotnym papierkiem 
lakmusowym, że wskazują kierunek, z którego pochodzą aktualnie najważniejsze i dające 
się komercjalizować na szeroką skalę innowacyjne pomysły biznesowe. Pokazują również, 

które ekosystemy startupowe są zdolne do tworzenia tego typu przedsięwzięć.  
 

Europejskie jednorożce są głównie skoncentrowane w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii (która nie jest już członkiem 
Wspólnoty). Jednak zarówno pod względem ich liczby, jak i przychodów, firmy te są przyćmione przez swoich odpowiedników 
ze Stanów oraz Chin (łącznie ponad trzysta podmiotów z przychodami nieco ponad bilion euro). W Europie jest ich około pięć-

dziesięciu – wliczając w to jednorożce z Wielkiej Brytanii.  
 

Przyczyn tego stanu można m.in. upatrywać w tym, że europejskie fundusze Venture Capital skupiają się głównie na wspie-
raniu fazy zalążkowej (seed fund) przedsięwzięcia, a nie na fazie wzrostu i skalowania. Wynika to głównie z szeroko dostępne-
go w Europie wsparcia publicznego dla startupów na wczesnym etapie rozwoju. Niestety niedostateczne wsparcie przeznaczo-
ne na fazę wzrostu sprawia, że startupy udają się po kapitał do inwestorów spoza Europy. Natomiast  jeśli chodzi o finansowa-
nie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z Europy, to w ujęciu kwotowym więcej od nich wydają tylko 
firmy amerykańskie (300 mld euro w EU wobec 500 mld euro w USA). Jednak już w procentowej relacji tych wydatków do PKB 
(2 proc.) Europa pozostaje w tyle na tle swoich najważniejszych konkurentów – Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii oraz 
Korei (odpowiednio 3 proc., 2,1 proc., 3,2 proc. oraz 4,5 proc. PKB). Ważne jest też źródło finansowania prac B+R. W odróż-
nieniu od konkurentów w Europie tego typu prace finansowane są w największym stopniu ze środków publicznych, około 1/3, 

podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jest to 1/4, a w Chinach 1/5.  
 

Kluczowe dla Europy w najbliższych latach będzie też budowanie kompetencji przyszło-
ści u pracowników. Eksperci są zgodni, że w coraz większym stopniu będzie rosło zapo-
trzebowanie na umiejętności analityczne i twórcze, maleć zaś będzie w przypadku zadań 
przewidywalnych i powtarzalnych, które mogą być wykonywane w coraz większym stop-
niu przez maszyny oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Kluczowe będzie też opanowa-
nie umiejętności cyfrowych, zwłaszcza w mniejszych i zacofanych regionach. Autorzy 
wskazują również, że w ciągu najbliższych kilku lat znacząco zwiększy się zapotrzebowa-
nie na wysoko wykwalifikowanych pracowników cyfrowych, którzy będą zdolni do tworze-

nia platform nowej generacji. 
 

 

Tekst opracowany na podstawie artykułu opracowanego przez Enterprise Europe Network Polska, zamieszczonego w Biulety-
nu Euro Info 5/2021. Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/

article/71459:cyfrowy-dylemat-europy 
 

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

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/001-032-BIULETYN_05_2021.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/001-032-BIULETYN_05_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A zaprosza Państwa już 

po raz czwarty do Szczecina na Międzynarodowe Spotkania Biznesowe adresowane do branż: 

 stalowej,  

 morskiej i stoczniowej, 

 transportowej/logistycznej, 

 energii odnawialnej. 
 

Spotkanie biznesowe odbędą się 24 listopada 2021 roku  

w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 
 

Spotkania organizowane są w formule stacjonarnej. 
W przypadku zmian, wynikających z wprowadzania obostrzeń związanych z rozszerzeniem się pandemii COVID-19, organiza-
tor podejmie decyzję o przeprowadzeniu wydarzenia w formule spotkań on-line. O takiej decyzji, zarejestrowani uczestnicy 

otrzymają informację drogą e-mailową. 
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, w kontekście panującej pandemii, wstęp do budynku 

będzie możliwy tylko dla osób wcześniej zarejestrowanych na wydarzenie.  
 

Wydarzenie łączy polskie i zagraniczne firmy oraz naukowców z wymienionych wyżej branż. Poprzednia edycja, która odby-
ła się w 2019 roku zgromadziła ponad 130 uczestników z Polski, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii, którzy wzięli udział w 

ponad 360 spotkaniach. 
 

Wydarzenie umożliwia firmom, klastrom oraz naukowcom właściwe kontakty biznesowe i naukowe, sprzyjające  budowaniu 

współpracy międzynarodowej. 
 

Dlaczego warto wziąć udział? 

 możliwość odbycia w jednym miejscu dużej ilości 20 minutowych spotkań z potencjalnymi partnerami, 

 szansa na poszerzenie działalności eksportowej, 

 możliwość poznania nowych partnerów handlowych, technologicznych i badawczych z kraju i zagranicy, 

 bezpośredni dostęp do wiedzy o nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach w branży, 

 dostęp do źródeł finansowania, 

 inicjowanie kontaktów i współpracy transgranicznej, 

 wymiana doświadczeń z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, 

 spotkania i wymiany poglądów z naukowcami i ekspertami z branży. 
 

Rejestracja trwa do 15 listopada 2021 roku  

Wyboru partnerów do spotkań można dokonywać do 22 listopada 2021 roku 
 

Więcej informacji: https://ib2021.b2match.io/  
 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniach prosimy o zapoznanie się z: 
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network 
Klauzulą informacyjną RODO 
 

Szczegółowych informacji udziela:  

Aleksandra Kucharska 

Tel.: (stacjonarny) 74 648 04 23; (komórkowy) 603 127 159  

Faks: 74 648 04 17 

E-mail:  aleksandra.kucharska@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  

Industrial Bridge 2021  

https://ib2021.b2match.io/
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin.pdf
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/klauzula_informacyjna.pdf
mailto:aleksandra.kucharska@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  

9 

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. 

BRNL20210701001 

Holenderska marka modowa z nowo opraco-

waną kolekcją dla kobiet poszukuje partnera 

produkcyjnego, który będzie w stanie wypro-

dukować małe partie. Holenderska firma 

rozwija się i chce współpracować z odpo-

wiednimi partnerami produkcyjnymi z Ło-

twy, Litwy, Polski, Rumunii i Bułgarii na 

podstawie umowy produkcyjnej. 

 

BOTR20210416002 

Turecka firma od 1989 roku produkuje natu-

ralne i zdrowe dżemy, marmolady, kwaśne 

sosy z granatów, miód i różne melasy. Firma 

poszukuje wiarygodnych dystrybutorów  

i agentów do sprzedaży swoich produktów  

i zdobycia nowych rynków eksportowych 

poprzez dystrybucję usługi i umowy agencyj-

ne. 

 

BOBY20210614001 

Białoruska firma produkująca deski do kroje-

nia tradycyjnego, stoły i blaty z naturalnego 

drewna, w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych, planuje ekspansję na 

nowe rynki oraz poszerzenie asortymentu 

produkowanych wyrobów drewnianych  

w ramach podwykonawstwa. 

 

BOIT20210610002 

Włoska firma, założona w 2014 roku w północno-

wschodnich Włoszech, produkuje ekstrakt z liści 

oliwnych, który jest tradycyjnym produktem 

śródziemnomorskim. Udowodniono, że ekstrakt 

jest skuteczny w walce z cholesterolem i wyso-

kim ciśnieniem krwi. Firma produkuje naturalne 

i organiczne produkty zdrowotne dla detalistów  

i dystrybutorów w sektorze zdrowia na całym 

świecie. Poszukuje importerów i dystrybutorów 

działających w sektorze zdrowia/suplementów 

diety. 

 

BODE20210512001 

Niemieckie innowacyjne MŚP z branży biotech-

nologicznej opracowało pięć nowych odmian 

topoli, które wykazują zwiększony wzrost, na-

wet 100%, produkcji biomasy. Pozwala to na 

szybszą produkcję drewna na zagajnikach  

o krótkiej rotacji (SRC) nadających się do pro-

dukcji energii, a także wytwarzanie monocu-

krów lignocelulozowych do wykorzystania  

w procesach fermentacyjnych i biotechnologicz-

nych. Firma poszukuje partnerów biznesowych  

z wymienionych dziedzin do umów finansowych/

joint venture, aby w pełni wykorzystać poten-

cjał tych odmian drzew. 

BRHU20210618001 

Największa węgierska firma dystrybuująca urzą-

dzenia medyczne współpracuje z wieloma do-

stawcami urządzeń medycznych do opieki do-

mowej, aptekami i innymi firmami w kraju oraz 

za granicą. Jej asortyment reprezentuje naj-

nowsze osiągnięcia i najbardziej innowacyjne 

urządzenia medyczne do domowej opieki dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo. Firma poszu-

kuje wyrobów medycznych do pielęgnacji do-

mowej z oznaczeniem CE oraz produktów orto-

pedycznych, rehabilitacyjnych, aby poszerzyć 

swoje portfolio. Oferuje usługi dystrybucji part-

nerom zagranicznym na rynku europejskim. 

 

BRXK20210702001 

Firma z Kosowa oferuje swoje usługi w branży 

spożywczej dla produktów HoReCa oraz produk-

tów spożywczych z długim terminem ważności. 

Firma świadczy usługi sprzedaży, pakowania  

i dystrybucji oraz wszystkie logistyczne aspekty 

współpracy. Firma poszukuje różnych produk-

tów z tej branży. Firma poszukuje potencjal-

nych producentów z branży spożywczej. Rodzaj 

współpracy będzie realizowany poprzez umowę 

dystrybucyjną. 

 

 



 

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 

Nowe technologie w zakresie energii (I konkurs) 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rozpoczęło nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach 
programu „Nowe technologie w zakresie energii”. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcie 
neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne 
kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwięk-
szenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. 
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu: 

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to: 
 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), 
 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej), 
 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biode-
gradowalnych oraz produktów odpadowych. 
Dofinansowanie można przeznaczyć na  wykonanie studium wykonalności,  realizację 
badań podstawowych,  przemysłowych,  prac rozwojowych oraz  prac przedwdroże-
niowych. 

Zakres tematyczny konkursu:  Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu;  Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru; 
 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne. 
Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:  Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-
ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji 9 miesię-
cy;  Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinanso-
wanie; czas realizacji 2 lat;  Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej 
przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat. 
Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 3 października 2022 roku. Wyjątki od tej zasady wskazano w Regulaminie konkursu. Okres 
trwania całego projektu wynosi maksymalnie 77 miesięcy. 
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:  dla Fazy I: 100 tys. zł;  dla Fazy II: 15 mln zł;  dla Fazy III: 80 mln zł. 
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu jest zgodny z zasadami 
intensywność pomocy publicznej. 
Podmioty uprawnione do udziału w konkursie   konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: co najmniej jednego przedsię-
biorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. 
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:    1 września 2021r.    zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2021r. 
 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2 
 

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#

