Newsletter 09/2021
III Runda naboru do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
prowadzi III rundę naboru uczestników w ramach
projektu pn.: „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” (nr RPDS.08.03.02-00-058/20).
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:
od 08.10.2021r. do 21.10.2021r.
Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach III Rundy naboru: 50 W tym numerze:
kandydatów/ek z obszaru Dolnego Śląska w tym min. 25 kandydatów/ek z obsza- III Runda naboru do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych
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rów wiejskich.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne pod linkiem:
https://www.darr.pl/iii-runda-naboru-do-projektu-wsparcie-dlaprzedsiebiorczych-nr-rpds-08-03-02-00-058-20/#more-971
Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:
 szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w wysokości 23 050,00 zł;
 przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 1 570,00 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy).

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego
2
Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku - część 39 3
EIT Manufacturing –konsorcjum „Made by Europe”
wprowadza wiodące innowacje w produkcji

4

Nowelizacja prawa energetycznego

5

Faktury ustrukturyzowane
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Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są osoby od 30 roku życia, zamiesz- Transfer technologii w ramach Działania 2.2. POIR
8
kujące w województwie dolnośląskim oraz spełniające następujące warunki:





pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku Oferty komercyjne

9

pracy, tj. osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
Innovative SMEs-nabór w roku 2021
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;

10

ubogie osoby pracujące;
BUR

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia
umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wy- o charakterze rozwojowym
sokości minimalnego wynagrodzenia.
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Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych:
 na witrynie internetowej: https://www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/
 w biuletynie Newsletter T-Park 05/2021.
Kontakt z personelem projektu: Tel. 74-64 80 400, 665 119 123
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)
Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20

Instytucja Zarządzająca:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
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Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego
W dniu 10 września 2021 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał
do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowisko negocjacyjne,
które zawiera odniesienie do wszystkich istotnych kwestii wskazanych przez Ministerstwo
w lipcu br. w sprawie Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego, który
ma stanowić ramy określenia Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), tj. m.in.
alokacji na program regionalny, koncentracji tematycznej, projektów hybrydowych, dofinansowania z budżetu państwa, alokacji na zrównoważony rozwój obszarów miejskich
oraz na wsparcie obszarów wiejskich.
Według propozycji MFFiPR na realizację RPO w województwie dolnośląskim przewidziana
została alokacja w kwocie łącznej środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+)w wysokości 1 673 416 820 EUR, w tym:
 środków pochodzących z EFRR do wysokości 1 253 908 097 EUR oraz  środków pochodzących z EFS+ do wysokości
419 508 723 EUR. Ponadto Minister zobowiązuje się do przekazania środków z budżetu państwa na dofinansowaniewkładu
krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS+.
RPO będzie realizował następujące Cele Polityki wskazane w Rozporządzeniu 2021/1060:
Cel Polityki 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji
gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej (CP1). Na działania podejmowane w ramach CP1 przeznaczone będzie
nie mniej niż 163 008 053 EUR, tj. ok. 13% środków EFRR;
Cel Polityki 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz
odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji,
gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej (CP2). Na działania podejmowane w ramach CP2 przeznaczone będzie
nie mniej niż 463 837 755 EUR, tj. ok. 36,99% środków EFRR;
Cel Polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności (CP3) na wydatki na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych, oznaczane na warunkach wskazanych w Umowie Partnerstwa. Na działania podejmowane w ramach CP3 przeznaczone będzie nie mniej niż 470 436 014 EUR, tj. ok. 37,52% środków EFRR;
Cel Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (CP4). Na działania z zakresu włączenia społecznego przeznaczone będzie nie mniej niż
123 821 006 EUR, tj. ok. 29,52% środków EFS+ ;
Cel Polityki 5. Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i lokalnych inicjatyw (CP5). Na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wdrażany w szczególności z wykorzystaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przeznaczone będzie nie mniej niż 222 032 766 EUR,
tj. ok. 17,71% środków EFRR.
W ramach wsparcia inwestycji realizowanych w formule projektu hybrydowego zobowią- Projekt hybrydowy polega na wspólnej
zuje się samorząd do zaprogramowania w ramach RPO środków w zakresie:  poprawy realizacji projektu przez partnerstwo
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej
wraz publiczno-prywatne w rozumieniu
z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2021/1060.
do sieci ciepłowniczej/chłodniczej – w wysokości 50%;  poprawy efektywności energe- Do wyboru partnera prywatnego w celu
tycznej budynków mieszkaniowych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/ realizacji projektu hybrydowego stosuje
modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej – się odpowiednie przepisy prawa.
w wysokości 20%;  modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne – w wysokości 20%.
Przewidziano możliwość ubiegania się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach RPO, o ile
zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Ministra, z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny przewidziane do realizacji jako samodzielne
projekty lub element projektów kompleksowych mogących zostać objętych wsparciem z RPO, o ile wnioskodawca dysponuje
ważną pozytywną opinią ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi
i programowymi w obszarze zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności z rozwiązaniami w zakresie
e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii. Założono również, że strona samorządowa powinna
dążyć do przeznaczenia możliwie wysokiej kwoty, nie mniej niż 17,6% alokacji RPO, na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz powiązaniami miasto-wieś oraz zobowiązano stronę samorządową do zapewnienia ze środków RPO
instrumentów wsparcia dla obszarów strategicznej interwencji, zwanymi dalej „OSI”, o znaczeniu krajowym, wskazanych
w KSRR tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie dolnośląskimi i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie dolnośląskim.
W stanowisku negocjacyjnym Samorządu Województwa, wystosowanym w odpowiedzi na obecną propozycję Kontraktu Ramowego, wyrażono zgodę na zaproponowaną całkowitą alokację EFFR oraz EFS+, wysokość nakładów przeznaczonych na realizację CP1 i CP4 oraz zaproponowaną alokację na pomoc techniczną. Pozytywnie odniesiono się do realizacji projektów hybrydowych, jednocześnie stojąc na stanowisku, że ewentualna realizacja takich inwestycji powinna być dobrowolną i opartą
na rzetelnych analizach decyzją instytucji zarządzającej RPO. Natomiast nie wyrażono zgody na  zaproponowaną wysokość
nakładów na realizację CP2 wnioskując o zmniejszenie kwoty do poziomu 33% środków EFRR i przerzucenie ciężaru finansowania na FEnIKS oraz FENG,  wysokość nakładów na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wdrażanych z wykorzystaniem
instrumentów terytorialnych, w szczególności ZIT, wnioskując o zmniejszenie kwoty do poziomu 14,3% środków EFRR,
 zaproponowaną wysokość nakładów na wsparcie obszarów wiejskich, wnioskując o zmniejszenie kwoty do poziomu 15%
alokacji,  na ograniczenia dofinansowania z budżetu państwa w zakresie projektów własnych samorządu. Wskazano ponadto, że Kontrakt Ramowy powinien zawierać również wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych z programów krajowych oraz uzupełnienie źródeł finansowania Kontraktu o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
Dokumenty do pobrania:
Przekazanie przez MFFiPR projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego
Projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego
Stanowisko negocjacyjne SWD
Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia stanowiska negocjacyjnego
Wykaz przedsięwzięć priorytetowych
Źródło tekstu i grafiki: https://umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualnosci-rozwoj-regionalny/
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 39
W dniu 9 września br. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska - Michała Kurtyki oraz Pełnomocnika Rządu ds. odnawialnych źródeł energii - Ireneusza Zyski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski podpisał list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.
Wspólnie z Marszałkiem list intencyjny podpisali Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Cezariusz Lesisz, Rektor
Politechniki Wrocławskiej - Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Marcin Chludziński
oraz Prezes Toyota Manufacturing Motor Poland - Dariusz Mikołajczak.
Nowa inicjatywa pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, a niskoemisyjny wodór będzie
wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii.
Jednym z celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest integracja podmiotów z różnych
sektorów, w szczególności uczelni, instytutów badawczych, start-up’ów, klastrów
energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych - firm kotwic, wokół
których powstanie sieć powiązań z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami,
administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów z otoczenia biznesu. Dzięki
temu powstaną nowe miejsca pracy, ale także nastąpi optymalizacja procesów i kosztów oraz zbliżenie podaży i popytu.
Wodór jest ważnym elementem przejścia pomiędzy nośnikami emisyjnymi do zeroemisyjnych. W ramach Krajowego Planu Odbudowy na rozwój technologii wodorowych zostaną przeznaczone środki w wysokości 800 mln euro. Przewidziano powstanie co najmniej pięciu dolin wodorowych. Pierwsza (podkarpacka) została powołana w maju tego roku w Rzeszowie. Dolnośląska Dolina Wodorowa jest drugą tego typu inicjatywą. Kolejne powstaną na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Istnieją
także doliny powstałe z inicjatywy władz samorządowych (np. w Poznaniu).
Powstawanie dolin wodorowych jest jednym
z priorytetów Rządu RP zadeklarowanym w dokumencie pn.: „Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą
do 2040 r.”.
Projekt określa aktualny stan rynku wodoru,
przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki,
w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł
w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi.
W dokumencie zostały sformułowane cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy
niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu
i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.
W dokumencie wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:
 Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;
 Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
 Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
Poza powstaniem co najmniej pięciu dolin wodorowych, będących centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki
wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury, „Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” przewiduje się:
 osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego
pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
 rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, również wyprodukowanych w Polsce;
 powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru.
Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów,
zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego
i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.
Dokument do pobrania:
„Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”
Źródło tekstu:
https://umwd.dolnyslask.pl/
https://mos.gov.pl/
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EIT Manufacturing—konsorcjum „Made by Europe” wprowadza wiodące innowacje w produkcji
EIT Manufacturing to Wspólnota Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii (EIT), która łączy wiodących producentów w Europie.
Misją EIT Manufacturing jest łączenie europejskich podmiotów produkcyjnych
w innowacyjne ekosystemy, które dodają wyjątkową wartość europejskim produktom, procesom i usługom oraz inspirują do tworzenia globalnie konkurencyjnej
i zrównoważonej produkcji.
Cele strategiczne EIT Manufacturing:
 Doskonałe umiejętności i talenty produkcyjne: wartość dodana dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom i zaangażowanym studentom;
 Wydajne ekosystemy innowacji produkcyjnych: wartość dodana poprzez tworzenie ekosystemów innowacji, przedsiębiorczości i transformacji biznesowej skoncentrowanych na gorących punktach;
 Pełna cyfryzacja produkcji: dodawanie wartości dzięki rozwiązaniom cyfrowym i platformom łączącym sieci wartości
na całym świecie;
 Produkcja zorientowana na klienta: wartość dodana dzięki sprawnej i elastycznej produkcji, która spełnia globalne, spersonalizowane zapotrzebowanie;
 Produkcja zrównoważona społecznie: dodawanie wartości poprzez bezpieczną, zdrową, etyczną i społecznie zrównoważoną
produkcję i produkty;
 Produkcja przyjazna dla środowiska: wartość dodana poprzez uczynienie przemysłu bardziej ekologicznym i czystszym.
Obszary aktywności:
Edukacja
Programy, kursy i platformy cyfrowe mające na celu szkolenie
i podnoszenie kwalifikacji przyszłej i obecnej siły roboczej w
przemyśle w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb rynku.

Tworzenie biznesu
Tworzenie, przyspieszanie i transformacja szybko rozwijających
się firm z potencjałem do przewodzenia transformacji przemysłowej w Europie i tworzenia miejsc pracy o wartości dodanej.

Innowacje
Wprowadzanie nowych technologii na rynek poprzez wdrażanie
narzędzi, procesów prowadzących do wprowadzenia na rynek,
rozwoju nowych produktów, usług, procesów i zintegrowanych
rozwiązań.

Regionalny System Innowacji (RIS)
Wzmacnianie zdolności innowacyjnych krajów i regionów w
Europie, które obecnie pozostają w tyle pod względem innowacyjności.

W ramach tych czterech filarów prowadzonych jest ponad 70 działań. Ponadto podejmowane są Cross-KIC, czyli aktywności,
które są wynikiem współpracy między kilkoma Wspólnotami Wiedzy i Innowacji w ramach EIT, a które są związane z globalnymi
obawami dotyczącymi środowiska.
Działania kluczowe:
EIT Manufacturing zdefiniowała cztery projekty flagowe, które dodają wartości do europejskiej produkcji i realizują powyższe
cele strategiczne. Te okręty flagowe są doskonałym dowodem na zdolność społeczności do rozwiązywania złożonych wyzwań,
przy jednoczesnym wywieraniu dużego wpływu na społeczeństwo i przemysł. EIT Manufacturing ustanawia społeczność innowacyjną i buduje sieć ekosystemów, w której ludzie zdobywają nowe umiejętności, otwierają się przed nimi nowe możliwości i
gdzie innowatorzy są w stanie przyciągnąć inwestorów oraz pozyskać kapitał wysokiego ryzyka.
 Elastyczne systemy produkcyjne dla konkurencyjnej produkcji
Nowe technologie umożliwiające niemal nieograniczoną elastyczność w projektowaniu i produkcji produktów, w pełni dostosowanie do potrzeb;
 Systemy o niskim śladzie środowiskowym i gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej produkcji
Wykorzystanie nowej technologii w celu zminimalizowania zużycia zasobów, energii i materiałów w systemach produkcyjnych umożliwia tworzenie nowych cyrkularnych modeli biznesowych;
 Cyfrowe i współpracujące rozwiązania dla innowacyjnego ekosystemu produkcji
Współpraca i biznes na platformach cyfrowych i sieciach wartości umożliwiająca firmom tworzenie nowych i wysoce wydajnych łańcuchów wartości.
 Współpraca człowiek-maszyna na rzecz produkcji zrównoważonej społecznie
Inteligentne wykorzystanie automatyki i robotów umożliwiające tworzenie wspaniałych miejsc pracy, elastyczną produkcję
i zrównoważoną pracę człowieka.
Zamierzeniem EIT Manufacturing jest nie tylko przystosowanie się
do czwartej rewolucji przemysłowej, ale także jej przewodzenie.
Zapewni to realizacja dziewięciu programów obejmujących trójkąt
wiedzy — edukacja, innowacje i tworzenie biznesu — na rzecz
produkcji o wartości dodanej. Programy będą rozwiązywać wyzwania związane z tą rewolucją w wyjątkowy sposób:  przystosowując
się do wykładniczego postępu technologicznego;  czyniąc produkcję siłą napędową wpływu społecznego;  przezwyciężając fragmentację sieci wartości w Europie;  bardziej efektywnie przekształcając wiedzę w wartość.
Siedziba EIT Manufacturing znajduje się w Paryżu z siecią Centrów Cele do osiągnięcia do 2030 roku:
 Wykreowanie i wsparcie dla 1000 start-up’ów
Innowacji w Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Austrii.
 Wdrożenie zrównoważonych systemów produkcji w 60% firm
Witryna internetowa EIT Manufacturing:
 Przyciągnienie 325 mln EUR w formie venture capital
https://eitmanufacturing.eu/
 Przeszkolenie i przekwalifikowanie 50 000 osób
Kontakt do EIT Manufacturing:
 Wypracowanie 360 nowych rozwiązań
Paryż-Saclay, Nano-INNOV,
 Wykorzystanie 30% materiałów w gospodarce zamkniętej
2 Boulevard Thomas Gobert,
91120 Palaiseau, Francja

Źródło tekstu i grafiki:
https://eitmanufacturing.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-manufacturing

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu
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Nowelizacja prawa energetycznego
W lipcu br. weszła w życie zdecydowana większość przepisów zmieniających ustawę
Prawo energetyczne (Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2021 poz. 1093).
Nowelizacja związana jest z częściową implementacją unijnej dyrektywy w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, której istotą jest tworzenie narzędzi do dalszego promowania aktywnego zaangażowania konsumentów
w rynek. Nowe przepisy mają usprawnić polską energetykę i rozpocząć jej stopniową digitalizację. Do najważniejszych zmian wprowadzanych nowelą należy instalacja
inteligentnego opomiarowania i liczników zdalnego odczytu oraz budowa centralnego
systemu informacji rynku energii. Nowelizacja wywołuje również kontrowersje –
przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 roku, a mianowicie odejście
od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich. Net metering polega na półrocznym bilansowaniu energii elektrycznej wprowadzonej
Abstrahując od kontrowersji przybliżymy zmiany w kontekście szans biznesowych.
do publicznej sieci energetycznej przez instalację PV, z ilością energii jaką pobraliśmy w
Nowa rola odbiorców - aktywnych uczestników rynku energii
Obowiązujące przepisy pozwalają na realizację modelu, w którym przy pomocy pro- tym czasie z sieci – tzw. półroczny okres
rozliczeniowy. Publiczna sieć energetyczna
gramów rządowych lub gminnych instalowane jest źródło fotowoltaiczne wytwarzające staje się swego rodzaju akumulatorem naszej
więcej energii elektrycznej niż prosument jest w stanie zużyć w ramach tzw. autokon- energii – „zbiornikiem”.
sumpcji. Nadwyżka energii wprowadzana jest do sieci, gdzie jest „magazynowana”.
Następnie, w okresach, w których produkcja ze źródeł fotowoltaicznych jest mniejsza, część tej energii jest odzyskiwana
przez prosumenta. Model ten jest korzystny dla odbiorców oraz dla przedsiębiorców sprzedających i montujących instalacje
fotowoltaiczne. Stanowi jednak duże obciążenie dla przedsiębiorstw obrotu (sprzedawców energii) oraz operatorów systemów
dystrybucyjnych (właścicieli infrastruktury do dystrybucji energii). Po 1 stycznia 2022 r. inwestycja w instalację OZE wytwarzającą więcej energii niż jest to niezbędne w celu zużycia przez prosumenta, może
być mniej korzystna. Przewiduję, że instalacje prosumenckie, które wytwarzają nadwyżki energii, po 1 stycznia 2022 r. będą agregowane oraz łączone w tzw. wirtualne
elektrownie. Energia elektryczna pochodząca z nadwyżek wytworzonych w zagregowanych mikroinstalacjach będzie następnie sprzedawana.
Umowa sprzedaży energii z ceną dynamiczną
W projektowanej ustawie wprowadzono definicję umowy z ceną dynamiczną energii
elektrycznej. Umowa z ceną dynamiczną to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej a odbiorcą końcowym. Odzwierciedla wahania cen na rynkach transakcji natychmiastowych, w tym na rynkach dnia
następnego i dnia bieżącego, w odstępach równych okresowi rozliczania niezbilansowania. Zagwarantowanie przejrzystości
cen energii elektrycznej na rynku, możliwości ich porównania i szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności, nie
będzie możliwe przed zainstalowaniem liczników zdalnego odczytu, uruchomieniem systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Wydaje się, że największe korzyści mogą osiągnąć odbiorcy energii, którzy mają możliwość elastycznego dostosowywania zachowań lub procesów biznesowych do cen energii.
Agregacja i agregator
Agregacja - działalność polegająca na sumoW uzasadnieniu ustawy wskazano, że agregacja umożliwi wszystkim grupom odbior- waniu wielkości mocy oraz energii elektryczców, tj. przemysłowym, komercyjnym oraz gospodarstwom domowym, dostęp do ryn- nej oferowanej przez odbiorców, wytwórców
lub posiadaczy magazynów energii elektryczku energii elektrycznej, na którym będą mogły oferować swoją elastyczność oraz ener- nej, z uwzględnieniem zdolności technicznych
gię, którą wytwarzają w wysłanym zakresie. W projektowanej ustawie umożliwiano sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzekorzystanie z usług agregacji na podstawie umowy o świadczenie usług agregacji za- daży energii elektrycznej lub obrotu energią,
wartej pomiędzy odbiorcą końcowym, wytwórcą lub posiadaczem magazynu energii świadczenia usług systemowych lub usług
elastyczności na rynkach energii elektrycznej.
elektrycznej a agregatorem. Ustanowienie ram prawnych dla działalności w zakresie Agregator – podmiot zajmujący się agregacją.
agregacji może wzmocnić zainteresowanie prowadzeniem koncesjonowanej działalno- Agregatorami będą przedsiębiorstwa obrotu –
sprzedawcy energii elektrycznej. W ustawie
ści w zakresie obrotu energią elektryczną.
przewidziano również rolę tzw. niezależnego
Możliwość szybkiej zmiany sprzedawcy
agregatora, czyli agregatora, który nie jest
W projekcie ustawy przewidziano przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmia- powiązany ze sprzedawcą odbiorcy, z którym
nę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Propozycja ta implementuje do pol- odbiorca zawarł umowę o świadczenie usług
agregacji.
skiego porządku prawnego art. 12 ust. 1 i 5 dyrektywy 2019/944 i uwzględnia powstanie w Polsce centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE).
Piaskownica regulacyjna – nowe uprawnienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
Prezes URE będzie mógł udzielić odstępstwa od stosowania określonych przepisów ustawy, w celu realizacji projektu mającego na celu wdrożenia innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych na korzyść transformacji energetycznej, inteligentnych sieci i infrastruktur, rozwoju lokalnego bilansowania oraz wzrostu efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej
i gazowej, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia. Przetestowanie nowych rozwiązań w formie tzw. piaskownicy
regulacyjnej pozwoli ustawodawcy na uniknięcie niepraktycznych rozwiązań, takich jak np. spółdzielnie energetyczne. Może
być również bodźcem do rozwoju start-upów w branży energetycznej, dla działalności których obowiązujące przepisy nie
przewidują ram regulacyjnych.
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Grzegorza Mikos, radcy prawnego, który od 2012 roku zajmuje się prawem gospodarczym, a od 2015 roku, tj. od rozpoczęcia pracy w Urzędzie Regulacji Energetyki, ściśle specjalizuje się w prawie energetycznym; wspiera
m.st. Warszawę w transformacji energetycznej, zapewniając obsługę prawną jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę powietrza i politykę klimatyczną; od czerwca 2020 r. w zespole prawa energetycznego Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci
Sp.p. Doradza w szczególnie skomplikowanych kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz z prawem
energetycznym; prowadzi blog pod adresem: kancelariaregulacyjna.pl, grzegorz.mikos@rsplegal.pl. Artykuł był zamieszczony w Biuletynie
Euro Info 6/2021.
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/73686:projektowane-zmiany-wustawie-prawo-energetyczne-i-w-ustawie-o-oze-co-stanie-sie-w-2022-r

Źródło tekstu i grafiki:
https://www.parp.gov.pl/
https://www.ure.gov.pl/
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Faktury ustrukturyzowane
Ogłoszony 5 lutego 2021 roku projekt nowelizacji ustawy o VAT obejmuje możliwość
wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych, które ułatwią fiskusowi kontrolę faktur wystawianych przez podatników oraz wpłyną na wzrost dochodów do budżetu państwa. Należy jednak podkreślić, że prócz uszczelnienia kontroli podatku VAT, wprowadzenie systemu będzie miało również wiele zalet dla samych przedsiębiorców.
Dzięki udostępnieniu specjalnego systemu teleinformatycznego, czyli Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), podatnicy zyskają możliwość bezpieczniejszego rozliczania
obrotu ze swoimi kontrahentami, co przełoży się na poprawę płynności finansowej.
Korzystanie z systemu, to również możliwość przyspieszenia zwrotu podatku VAT
o 20 dni, czyli z 60 do 40 dni. Dzięki wprowadzeniu systemu, faktury będą wystawiane według ujednoliconego wzoru, a samo
wystawianie i doręczanie będzie odbywało się zdecydowanie szybciej.
E-faktury jako narzędzie walki z nadużyciami w obszarze VAT nie są pomysłem polskich prawodawców. Takie rozwiązanie
jest już stosowane w Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech. W polskim prawie podatkowym nie ma odrębnych przepisów,
które odnosiłyby się konkretnie do e-faktur, w związku z tym stosuje się do nich przepisy ustawy o VAT mówiące o elementach, jakie powinna zawierać każda faktura. Sama faktura ustrukturyzowana ma swoje początki w regulacjach Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Głównym celem takiej
faktury było ułatwienie handlu pomiędzy państwami, które są członkami Unii Europejskiej. W Polsce Platforma Elektronicznego Fakturowania została wprowadzona Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych już w 2019 roku. Na
podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania prócz faktur elektronicznych w formie dokumentów ustrukturyzowanych mogą być przekazywane również zamówienia, potwierdzenia odbioru oraz awiza dostaw, a także faktury korygujące i noty korygujące.
Platforma jest jak do tej pory przeznaczona dla dwóch rodzajów podmiotów. Są to podmioty zamawiające w ramach zamówień publicznych, a także wykonawcy tych zamówień. Obowiązek odbierania przez kontrahentów ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych istnieje od 2019 roku. Od 18 kwietnia 2019 roku obowiązkiem zostały objęte zamówienia o wartości powyżej
30 000 EUR, a 1 sierpnia 2019 roku obowiązek rozszerzono na wszystkie zamówienia.
Zgodnie z zapowiedziami i trwającymi uzgodnieniami w temacie projektu ustawy o VAT już 1 października br. resort finansów udostępni rządowy system do wystawiania faktur, czyli wspomniany wcześniej KSeF, który zgodnie z nową nomenklaturą będzie występował pod nazwą faktur ustrukturyzowanych. Będzie to dokument wystawiony w określonej formie i zapisany w odpowiednim formacie np. xml, który umożliwi fiskusowi jego odczytanie i przetworzenie. Tak zapisana faktura będzie mogła być bez problemu odczytana przez systemy księgowe odbiorców. Z informacji, jakie podało Ministerstwo Finansów,
wynika, że faktury ustrukturyzowane będą mogły mieć również format PDF, ale tylko pod warunkiem, że będą zawierały
ustrukturyzowane dane rozpoznawane przez systemy księgowe.
Każdy podatnik VAT będzie mógł założyć w systemie konto indywidualne, które będzie obsługiwane nie tylko z komputera, ale również za pośrednictwem każdego innego urządzenia mobilnego. Same faktury będą wystawiane tak, jak do tej pory przy
użyciu systemów księgowych, z których korzystają podatnicy. Następnie będą one
przesyłane bezpośrednio do KSeF poprzez API, czyli zbiór reguł ściśle opisujących, w
jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą.
Korzystanie z KSeF początkowo będzie dobrowolne, natomiast plany są takie,
aby od 2023 roku wszyscy podatnicy korzystali już tylko z nowego systemu.
Do tego czasu podatnicy będą mogli wystawiać faktury również poza KSeF na dotychczasowych zasadach, czyli zarówno faktury papierowe, jak również dotychczas obowiązujące faktury elektroniczne.
Należy zwrócić uwagę na to, że aby podatnicy mogli skorzystać z powyższego rozwiązania, będą musieli pozyskać akceptację
od kontrahenta. Będzie ona pozyskiwana w dwojaki sposób. Pierwszy to zaakceptowanie komunikatu w aplikacji
e-Mikrofirma, drugi to pobranie dokumentu z systemu przez API. W uproszczeniu - pobranie faktury z KSeF będzie już jednoznaczne z akceptacją przyjęcia faktury w takiej właśnie formie. Będzie to również oznaczało jej otrzymanie przez kontrahenta. Po tym jak faktura zostanie przesłana do KSeF system nada jej numer wraz ze wskazaniem daty operacji. Oznacza to, że
w tym samym momencie faktura będzie wystawiona i otrzymana przez kontrahenta.
Przesyłanie faktur do systemu KSeF będzie możliwe po uwierzytelnieniu podatnika
w systemie. Do tego celu będzie potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny lub
podpis profilem zaufanym. Po uwierzytelnieniu podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur. Faktury
ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp nie tylko podatnik, ale również podmiot uprawniony do dostępu do KSeF, np. biuro rachunkowe obsługujące podatnika lub konkretna osoba (np. księgowy lub inny pracownik
działu księgowego). Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury ustrukturyzowanej może być też oczywiście każdy pracownik wskazany przez podatnika.
Ciąg dalszy na stronie 7
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Faktury ustrukturyzowane (ciąg dalszy ze strony 6)
Przed wystawieniem faktury ustrukturyzowanej podatnik będzie składał zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu
do KSeF. Z obowiązku złożenia takiego zawiadomienia wyłączony będzie jedynie podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o ile sam będzie wystawiał
faktury ustrukturyzowane.
Po przesłaniu faktury system przydzieli jej numer identyfikujący z oznaczeniem
daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę ma charakter systemowy i nie należy
go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e
ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę, będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną.
Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury
korygującej według zasad dotychczas obowiązujących (tradycyjna faktura korygująca), jak i faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej
za pośrednictwem KSeF.
Dzięki systemowi wyeliminowane zostaną obecne niedogodności związane z fakturowaniem. Istotnym aspektem jest wyeliminowanie zagubienia faktur, a tym samym wystawiania duplikatów. Dzięki samoczynnemu przesyłaniu podatnicy unikną zagubienia faktury papierowej lub przeoczenia wiadomości e-mailowej z załączonym dokumentem. Ze względu na to, że nie
będzie możliwe zagubienie lub zniszczenie faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF, to do faktur ustrukturyzowanych
nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur (art. 106l ustawy o VAT). Nie będzie też możliwości wystawiania przez KSeF not korygujących (nie będzie takiej
potrzeby, bo faktura wymaga akceptacji odbiorcy). Ale noty korygujące będzie można nadal wystawiać na zasadach dotychczasowych, czyli tradycyjnie (art. 106k ust.
1–4 ustawy o VAT), tj. poza KSeF.
Zdecydowanie ważną zaletą systemu będzie uproszczenie przy ujmowaniu faktur
w rejestrze VAT. Dzięki temu, że w dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej
przez system numeru identyfikującego będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną. Taka zmiana spowoduje, że szczególnie przy fakturach korygujących zmniejszających, uproszczeniu ulegnie moment ujęcia faktury w JPK_V7. Jeżeli podatnik będzie wystawiał faktury korygujące przy użyciu systemu KSeF, nie znajdą tu zastosowania przepisy, które dotyczą
zbierania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania.
To uproszczenie będzie obowiązywało również po stronie nabywcy. Nabywca, który otrzyma fakturę ustrukturyzowaną zmniejszającą podstawę opodatkowania, będzie ujmował ją wrozliczeniu za okres, w którym otrzyma wspomnianą fakturę korygującą. Praktyczną zaletą będzie również ujednolicony wzór otrzymywanych faktur. Dzięki temu będzie możliwe szybsze weryfikowanie i porównywanie przekazywanych dokumentów. Wpłynie to również na ograniczenie, a być może nawet na eliminację przeszkód w handlu pomiędzy krajami wewnątrz Unii Europejskiej, które są spowodowane różnicami w prawodawstwie
krajów członkowskich jak również w zakresie norm technicznych. Ujednolicony wzór
faktur wyeliminuje również błędy ludzkie, polegające m.in. na pominięciu jakichś
elementów faktury czy też niezbędnych informacji.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych zdejmie z podatników obowiązek ich archiwizacji. Ma to wymierne korzyści w postaci braku konieczności posiadania dodatkowej powierzchni na przechowywanie dokumentów lub korzystania z archiwów zewnętrznych. Dzięki temu, że faktury będą przekazywane do KSeF, fiskus otrzyma
natychmiastowy dostęp do tych dokumentów. Tym samym, nie będzie mógł już żądać
od podatników przesłania takich faktur (nabywcy) lub struktury Jednolitego Pliku
Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) (wystawcy faktur) w przypadku ewentualnych kontroli lub czynności sprawdzających. Będzie to oszczędność czasu szczególnie istotna w sytuacji, gdy dokumenty dotyczą lat
ubiegłych i są przechowywane w archiwach zewnętrznych. Ściągnięcie ich na wypadek wezwania lub kontroli wymaga dodatkowego zaangażowania, wydłuża również cały proces przekazania informacji do urzędu skarbowego. Stosowanie systemu KSeF
usprawni komunikację pomiędzy kontrahentami – system będzie wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, ale też odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.
Jeżeli Krajowy System e-Faktur w przyszłości sprawdzi się na tyle, by po okresie
przejściowym wprowadzić go dla wszystkich podatników, wówczas z pewnością mógłby zastąpić konieczność tworzenia we własnym zakresie pliku JPK_V7. Wówczas,
być może urząd skarbowy będzie na podstawie otrzymanych faktur ustrukturyzowanych i przy użyciu dostępnych narzędzi samodzielnie generował JPK, który następnie
będzie jedynie akceptowany lub nie przez podatników. Na chwilę obecną, fiskusowi
zależy głownie na pilotażowym uruchomieniu systemu i przedstawieniu korzyści,
jakie płyną z jego stosowania również dla podatników.
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Izabelli Grabińskiej-Grabowskiej, Supervisor/Accounting & Payroll Outsourcing, TPAGroup. Artykuł był zamieszczony w Biuletynie Euro Info 6/2021.
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/73666:faktury-ustrukturyzowanealternatywna-opcja-dla-faktur-w-formie-elektronicznej-i-papierowej

Źródło tekstu i grafiki:
https://www.parp.gov.pl/
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Transfer technologii w ramach Działania 2.2. POIR
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) uruchamia nabór wniosków w ramach
projektu pn. „Sieć Otwartych Innowacji”, realizowanego w ramach Działania 2.2.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Konkurs trwa od 8 października do 15 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji.
Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje
w innowacje.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak:
 patenty lub zgłoszenia patentów
 wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
 prawa do chronionych odmian roślin
 topografia układów scalonych
 know-how
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji
do technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: VAT,
wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, szkolenia pracowników, analiza przedwdrożeniowa czy zakup
innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia
Minimalna wartość dofinansowania wynosi: 150 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 200 000,00 EUR
Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów wynosi: 70%.
Grant może być udzielony w ramach jednego z następujących przeznaczeń pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis. Szczegółowe warunki udzielania pomocy na wskazanych
zasadach zostały określone określone w dokumentacji konkursowej.
Wnioski należy składać przez za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Projektów(ISOP)

SYSTEM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/
Pytania można kierować do ARP S.A.:
adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl
telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: 22 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; 22 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.
Witryna internetowa projektu:
https://siecotwartychinnowacji.pl/
Źródło tekstu i grafiki:
https://siecotwartychinnowacji.pl/
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OFERTY KOMERCYJNE
BRSI20210917001

BRCN20210811001

BRDE20210908001

Słoweńska firma start-up, producent innowacyjnego napoju niskoalkoholowego "seltzer",
poszukuje do współpracy biznesowej zakładów warzenia i rozlewania napojów (np.
browarów i innych rozlewni) w Austrii, Chorwacji, na Węgrzech, we Włoszech lub w Polsce, które mogłyby zaoferować im usługi
produkcji napojów według własnej opracowanej receptury i rozlewu w ramach umowy
produkcyjnej lub outsourcingowej. Preferowane jest rozlewanie do puszek.

Chińska firma, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży oryginalnego wyposażenia do automatycznych defibrylatorów
zewnętrznych (AED), poszukuje partnerów
technologicznych dysponujących technologią lub produktami AED w celu nawiązania
współpracy w ramach umowy o dostawę.

Niemiecka firma zajmująca się handlem zabawkami, grami, dekoracjami i artykułami
papierniczymi poszukuje na podstawie umowy
produkcyjnej producentów koszulek do kart.
Produkowane koszulki do kart powinny być
dostarczane w opakowaniach opatrzonych
kodem EAN i logo firmy.

BRCN20210908001

BRBG20210802001

Chińskie przedsiębiorstwo high-tech znajduje się w Hangzhou, posiada kluczowe
technologie audio i wideo oraz prawa własności intelektualnej. Firma jest społecznościową platformą rozrywkową do transmisji na żywo, skupiającą się na szerokiej
grupie użytkowników w młodym i średnim
wieku. W związku z szybkim rozwojem
e-commerce i live-streamingiem, firma
poszukuje europejskich marek kosmetyków i urody do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy agencji
handlowej.

Bułgarskie MŚP oferuje największą usługę
„drop shopping” w sektorze HoReCa i poszukuje wiarygodnych dostawców z całej UE,
w celu zawarcia umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Docelowi partnerzy powinni
być właścicielami marek, producentami
wszelkich produktów wykorzystywanych
w sektorze HoReCa.

BRBE20210916001
Belgijskie MŚP poszukuje dostawców lub producentów oferujących ekologiczną pościel
dla dzieci i nastolatków do swojego sklepu
internetowego. Sklep internetowy jest startupem oferującym koce oraz poszwy na kołdry. Firma chce również włączyć do swojego
asortymentu poduszki, ręczniki kąpielowe,
pledy, itp. Poszukuje partnerów w UE, najlepiej z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch
lub Niemiec, zdolnych do dostarczenia wymaganych produktów w ramach umów o dostawę, usług dystrybucyjnych lub agencji
handlowej.

BRRO20210922004
Rumuński dystrybutor naturalnych kosmetyków, naturalnych suplementów i zdrowej
żywności poszukuje naturalnych, ECO, BIO
surowców, żywności i kosmetyków do sprzedaży we własnym specjalistycznym sklepie na
terenie Rumunii, na podstawie umowy dystrybucyjnej.

Prezentowane oferty pochodzą z bazy sieci Enterprise Europe Network – Partnering Opportunity Database
Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania ofertowe na łamach
biuletynu proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na poniższy adres:
karolina.sobocinska@darr.pl
lub faksem na numer: 74 648 04 37
Dane adresowe przekazywane są bezpłatne.
Jednocześnie informujemy, że zabrania się odpłatnego przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobom trzecim oraz innych działań
mających na celu osiągnięcie zysku.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa
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Innovative SMEs – nabór w roku 2021
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o trwającym naborze w konkursie Innovative SMEs.
Realizowane w formule Cofund+ partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją
i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej
realizowanych dotąd w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego. Jego cel to wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów
Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo będzie realizowane w latach 2021-2027.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Projekty Innovative SMEs to projekty współpracy międzynarodowej. Poza Polską w ramach tego partnerstwa jest zrzeszonych
35 krajów członkowskich lub partnerskich.
Organizatorem konkursu jest Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli.
Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
W każdym projekcie musi uczestniczyć jeden podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jeden spośród wspomnianych 35 krajów.
Dofinansowanie można przeznaczyć na  badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego
produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Jest to konkurs bez ograniczeń
tematycznych.
Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 500 000 EUR. Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów przewidzianych prac.
Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych. Budżet całego projektu międzynarodowego musi
być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu
projektu. Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek
o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdują się na witrynie: https://www.eurekanetwork.org/. Każdy kraj uczestniczący ma własne zasady dofinansowania. Różne są m.in. terminy naborów,
sposoby i kryteria oceny projektów. Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR: https://
www.eurekanetwork.org/eurostars/guidelines. Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować
projekt z własnych środków, powinni złożyć do sekretariatu konkurs tzw. self-funding declaration.
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków: 4 2 września 2021r. 4 zakończenie naboru wniosków: 4 listopada 2021r.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/innovative-smes--nabor-w-roku-2021
Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/ncbr

BUR— dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia i usługi o charakterze rozwojowym
Internetowa baza usług rozwojowych prowadzona w formie systemu teleinformatycznego.
Dedykowana instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.
Baza realizuje obsługę następujących procesów: * publikacja ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe, * dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
* zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, * dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, * zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.
Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest podmiotem wpisanym do BUR z uprawnieniami do świadczenia
usług szkoleniowych i doradczych o charakterze rozwojowym, dofinansowywanych ze środków publicznych.
Zapraszamy do kontaktu
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: tpark@darr.pl

www.t-park.pl

Dolnośląski Park
Technologiczny
Lower Silesia Technology Park

A: Dolnośląska Agencja

Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
T: + 48 74 648 04 00
F: + 48 74 648 04 17
E: darr@darr.pl
GPS: 50048’57’’N
16016’28’’E

www.darr.pl

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