Newsletter 10/2021
Projekt „Dobry Biznes”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrożenie projektu mającego na celu
wsparcie przedsiębiorczości osób młodych. W
projekcie założono realizację kompleksowego
wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Realizacja
projekt przyczyni się do powstania 155 firm prowadzonych przez młode osoby.
Jakie są formy wsparcia w projekcie ?
 badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;
 wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 wsparcie finansowe
 dotacja na otwarcie działalności
Wsparcie finansowe wypłacane w kwocie stawki jednostkowej netto w wysokości 23 050,00 zł. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na
terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.
 wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 560,90 zł netto / m-c
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj.
bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.
Do kogo projekt jest skierowany ?
Projekt obejmie wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat bierne zawodowe i bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 i do dnia rozpoczęcia udziału
w projekcie pozostały poza rynkiem pracy.
Osoba BIERNA ZAWODOWO: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest
bezrobotna) np. :
1. osoby uczcie się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych , są uznawani za osoby
bierne zawodowo
2. osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest bierna
zawodowo
Osoba BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.

W tym numerze:
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Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się już w listopadzie br. !
Kontakt w sprawie projektu: Mariola Stanisławczyk, Kierownik CPR
Tel. 74 64 80 411, E-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl
Projekt nr POWR.01.02.01-02- 0002/20
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.1.
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój (typ projektu 4 – Wsparcie
przedsiębiorczości)
Nr konkursu: POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20

Instytucja Zarządzająca:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
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Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest instrumentem wsparcia sektorów rybactwa i gospodarki morskiej w Polsce. Program ten jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) wchodzącego
w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).
Program został zaprojektowany z myślą o płynnej kontynuacji wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej UE 2014-2020, kiedy to środki z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego wdrażane były za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Prace na opracowaniem programu są koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Główne cele programu to:
 realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie
zarządzania oceanami;
 promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;
 zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury;
 przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki;
 zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do
zrównoważonego zarządzania nimi.
Określając cele strategiczne programu starano się uwzględnić, w jak najszerszym zakresie, globalne trendy wynikające
z ogólnoświatowych uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych i społecznych, wśród których za najważniejsze uznano:
 (1) ocieplenie i zmiany klimatu,  (2) wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego i utrata bioróżnorodności,
 (3) wzrost uprzemysłowienia i urbanizacji,  (4) rosnący popyt na energię,  (5) rozwój cyfryzacji i automatyzacji pracy,
 (6) starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych,  (7) malejące bezpieczeństwo żywnościowe.
W ramach programu przewidziana jest realizacja następujący 5 osi priorytetowych:
Priorytet I
Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony
żywych zasobów wodnych

Priorytet II
Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury
oraz przetwarzania i wprowadzania

Cele szczegółowe:
1.1. Wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem
gospodarczym,społecznym i środowiskowym;
1.2. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2
poprzez wymianęlub modernizację silników statków rybackich;
1.3. Propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień
do połowów w przypadkach trwałego zaprzestania działalności połowowej
i przyczynianie się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia w przypadkach tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;
1.4. Wspieranie skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa, w tym zwalczania nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych połowów (NNN), a także wiarygodnych danych na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę;
1.5. Przyczynianie się do ochrony i odbudowy wodnej różnorodności
biologicznej i ekosystemów wodnych.

Cele szczegółowe:
2.1. Propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury,
w szczególności zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury przy
zapewnieniu, aby działalność ta była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej;
2.2. Propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej
produktówrybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów.

Priorytet III
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce Na obszarach
przybrzeżnych, wyspiarskich i śródladowych oraz wspieranie rozwoju
społeczności rybackich i sektora akwakultury

Priorytet IV
Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów,
ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi

Cele szczegółowe:
3.1. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce w obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie zrównoważonego
rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.

Cele szczegółowe:
4.1. Wzmocnienie zrównoważonego zarządzania morzami i oceanami poprzez propagowanie wiedzy o morzu, nadzoru morskiego lub współpracy
straży przybrzeżnej.

Priorytet V
Pomoc techniczna
Zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Budżet programu to ok. 732 mln euro.
Formy wsparcia:  dotacje. Wsparcie udzielane w ramach programu nie obejmuje udzielania pomocy w formie instrumentów
finansowych. Na etapie programowania instytucja zarządzająca wzięła pod uwagę: grono potencjalnych beneficjentów
(instytucje publiczne, podmioty administracji morskiej, jednostki naukowo-badawcze) i sposób finansowania realizowanych
przez nich działań; nieinwestycyjny charakter działań obarczonych wysokim ryzykiem niepewności co do osiągniętych wyników
końcowych (badania i analizy naukowe, innowacje) oraz aktualną kondycję finansową beneficjentów. Podejmując decyzję
instytucja zarządzająca uznała uruchamianie wsparcia w formie instrumentów zwrotnych w obecnej perspektywie za nieefektywne z uwagi na prawdopodobieństwo niewykorzystania środków finansowych.
Oferta programu jest skierowana m.in. do:  podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego,
rybołówstwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,  Rybackich Lokalnych Grup Działania,  organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji
producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania
w zakresie rybactwa,  sektora nauki,  konsorcjów przedsiębiorców z instytutami naukowo-badawczymi,  administracji.
Projekt programu w wersji z września 2021 roku jest dostępny pod linkiem:
https://www.gov.pl/attachment/c9f5a4b5-96ab-46cf-80f7-6e6d31783034
Załącznikiem do programu jest dokument pn.: „Akwakultura 2027. Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2021-2027” do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/e73a68dd-ac3a-4ce1-ab199cd890f2751e
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowa-perspektywa-finansowa-ue-po-2020-r
https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-dla-rybactwa
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 40
1 października 2021 roku ruszył nabór w 1. części programu „Agroenergia”,
wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50
kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję
energii w miejscu jej wytworzenia.
Jednocześnie jest prowadzony nabór w 2. części programu, realizowanej
bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, która dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW)
oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii.
Celem programu „Agroenergia” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Będzie realizowany do 2027 roku. Informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022.

Wnioskodawcą w programie może być:
 osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych
zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych
zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
Dofinansowanie udzielane w części 1. ma formę dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,

dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.
Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa
wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego
urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.
Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie
może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii
jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Dofinansowanie udzielane w części 2. ma formę dotacji i pożyczki, przy czym:

dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych

dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.
Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie w formie dotacji
jest wypłacane w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dotyczących 1. części programu „Agroenergia” są dostępne pod linkami:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/agroenergia/w_586,podstawowe-informacje (dla wnioskodawców z Dolnego Śląska)
Nabór w części 1. potrwa do wyczerpania środków.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dotyczących 2. części programu
„Agroenergia” są dostępne pod linkami:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc -2-biogazownie-rolnicze-i-maleelektrownie-wodne
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-maleelektrownie-wodne
Nabór w części 2. potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.
Źródło tekstu i grafiki:
https://https://www.gov.pl/web/klimat/
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EIT RawMaterials: przekształcenie surowców w ważny atut Europy
EIT RawMaterials, to Wspólnota Wiedzy i Innowacji zainicjowana i finansowanya
przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii będąca największym konsorcjum w branży surowcowej na świecie. Skupia ponad 120 partnerów głównych i
stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych z wiodących branż,
uniwersytetów oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Partnerzy EIT
RawMaterials są aktywni w całym łańcuchu wartości surowców:

Poszukiwanie

Wydobycie

Przetwarzanie

Recykling

Substytucja

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Współpracują nad znalezieniem nowych, innowacyjnych rozwiązań w celu zabezpieczenia dostaw i poprawy sektora surowców
w Europie. EIT RawMaterials dąży do znacznego zwiększenie innowacyjności w sektorze surowców poprzez dzielenie się wiedzą, ułatwianie działań w zakresie kojarzeń, rozwój innowacyjnych technologii i wspieranie tworzenia przedsiębiorstw.
Wizją EIT RawMaterials jest przekształcenie surowców w główną siłę Europy.
Misją EIT RawMaterials jest umożliwienie trwałej konkurencyjności europejskiego sektora minerałów, metali i materiałów w
całym łańcuchu wartości poprzez stymulowanie innowacji, edukacji i przedsiębiorczości.
Cele strategiczne EIC RawMaterials:

ZAMYKANIE PĘTLI MATERIAŁÓW
radykalne przejście od myślenia liniowego do myślenia o obiegu zamkniętym

PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH
dla innowacji materiałowych, produktów i procesów

ZABEZPIECZENIE DOSTAW SUROWCÓW
współpraca w całym przemysłowym
łańcuchu wartości

Obszary aktywności:
Innowacje

Edukacja

Wsparcie biznesu

Działanie w zakresie:
 poszukiwania i oceny zasobów surowcowych:
innowacyjne i wydajne technologie, zabezpieczenie dostaw surowców w Europie;
 górnictwa w wymagających środowiskach: innowacyjne technologie dla inteligentnego i zrównoważonego wydobycia;
 przetwarzania zwiększonej wydajność zasobów
w procesach mineralnych i metalurgicznych:
poprawa wydajności zasobów i bezpieczeństwa;
 zastąpienia krytycznych i toksycznych materiałów w produktach oraz zamienniki w celu zoptymalizowania wydajności: zrównoważone materiały dla kluczowych technologii;
 recyklingu i optymalizacji łańcucha materiałowego produktów wycofanych z eksploatacji:
przekształcanie odpadów w cenne zasoby;
 projektowania produktów i usług dla gospodarki
o obiegu zamkniętym:projektowanie inteligentniejszych rozwiązań, zamykanie pętli materiałowych.

Program „RawMaterials Academy” (Akademia Surowców), którego celem jest:
 przedstawienie społeczeństwu jako całości
znaczenia i znaczenia surowców oraz wzbudzenie zainteresowania tematami związanymi z
surowcami;
 szkolenie obecnych i przyszłych interesariuszy w
zakresie standardów technicznych wymaganych
obecnie przez przemysł surowcowy – kontekstowo w całym łańcuchu wartości surowców;
 wspieranie umiejętności, wiedzy i postaw w
zakresie przedsiębiorczości i innowacji, potrzebnych przedsiębiorcom i przedsiębiorcom
jutra.
W ramach programu dostępne są następujące zakresy edukacji:

Kształcenie magisterskie

Kształcenie doktoranckie

Kształcenie ustawiczne

Szersze uczenie się społeczeństwa

Działania mające na celu przekształcenie innowacyjnych pomysłów i projektów w nowy biznes dla istniejących firm (dużych i małych) oraz poprzez tworzenie
start-upów i spin-offów. Działania są w ramach:
 Konkursu Pomysłów na Biznes – mającego na celu
wspieranie i rozwijanie pomysłodawców oraz
zespołów badawczych przekształcających pomysły
w modele biznesowe;
 Start-up’y i MŚP Boosters – wspieranie obiecujące
start-upy i MŚP w regionalnych centrach innowacji (centrach kolokacji) w celu walidacji ich
modeli biznesowych;
 Instrumenty finansowania – działania mające na
celu pomoc przedsiębiorcom o wysokim potencjale w znalezieniu niezbędnego wsparcia finansowego i pozafinansowego w celu wprowadzenia
innowacyjnych pomysłów na rynek.
Wszystkie te działania są ukierunkowane na rozwijanie nowych biznesów zmieniających zasady gry w
całej Europie, zachęcanie do wymiany i tworzenia
sieci w różnych dyscyplinach i firmach oraz tworzenie
nowych podejść do edukacji w zakresie

Funkcjonuje sześć centrów innowacji, zlokalizowanych w Belgii,
Finlandii, Francji, Polsce (https://eitrawmaterials.eu/clclocation/clc-east/), Szwecji oraz we Włoszech, zwanych centrami kolokacji (CLC), reprezentujących różne regionalne ekosystemy łączące przemysł, badania i edukację. Powołano też centra
regionalne: Regional Center Adria, Regional Center Baltic, Regional Center Greece, Regional Center Košice, Regional Center
Southern Italy, Regional Center Southern Spain, Regional Center
Freiberg, Regional Center Leoben. Kontakty dostępne pod linkiem: https://eitrawmaterials.eu/about-us/innovation-hubs/
Witryna internetowa EIT RawMaterials:

https://eitrawmaterials.eu/
Kontakt do EIT RawMaterials:
Europa Center,
Tauentzienstr. 11,
10789 Berlin, Niemcy

Źródło tekstu i grafiki:
https://eitrawmaterials.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-rawmaterials/

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu
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Platforma Przemysłu Przyszłości
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała w 2019 roku, żeby wzmacniać
kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.
W szczególności celem fundacji jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów,
produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny
automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.
Fundacja Platforma Przemysłu PrzyszłoPonadto fundacja wzmacnia:
ści została powołana na mocy Ustawy
 kompetencje kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowator- z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz.U.
skich sposobów demonstrowania rozwiązań;
 ekosystem biznesowy tworzony przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. 2019 poz. 229).
Realizuje ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz Fundatorem Fundacji jest Skarb Pańbudowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w stwa, reprezentowany przez ministra
proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do właściwego do spraw gospodarki.
Statut fundacji jest dostępny pod linsieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości.
kiem:
Fundacja kieruje aktywność i wsparcie do https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/
prowadzących działalność na terytorium Pol- uploads/2020/01/statut-fppp.pdf
ski:
 przedsiębiorców,
 jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi,
 podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki,
 partnerów społecznych i gospodarczych.
Obszary aktywności:

Zadania Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości:
 Szkolenia i kadry

prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kapitału
ludzkiego i społecznego w szczególności w kontekście transformacji przemysłu;

informowanie i szkolenie przedsiębiorców i pracowników w zakresie cyfryzacji przemysłu;

wzmacnianie kompetencji pracowników dla przemysłu przyszłości poprzez współpracę z organizacjami prowadzącymi
kształcenie techniczne.
 Procesy technologiczne

budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz korzystania
z nowoczesnych technologii;

wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego firm z uwzględnieniem, procesów przetwórczych,
logistycznych, energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;

promowanie wykorzystywania przez firmy inteligentnych systemów opartych o inteligentną analizę danych;

promowanie rozwiązań cyfrowej transformacji m.in. w zakresie zarządzania zmianą, wiedzą oraz innowacjami;

promowanie wśród przedsiębiorców zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność,
tworzenie zaufanych systemów wymiany danych oraz zasad cyberbezpieczeństwa.
 Mechanizmy współpracy

tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej;

inicjowanie, wraz z partnerami i przedsiębiorcami, projektów badawczych w zakresie nowatorskich rozwiązań cyfrowych;

współpraca międzynarodowa, w szczególności z innymi platformami z państw UE poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz kształtowanie spójnego podejścia do procesów transformacji cyfrowej przemysłu.
 Prawo

Opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;

Udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.
Witryna internetowa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości:
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Źródło tekstu i grafiki:
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/
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Retencja danych osobowych w elektronicznej poczcie służbowej
Informacje stały się bezsprzecznie jednym z podstawowych nośników wartości.
Przetwarzamy oraz gromadzimy niewyobrażalne ilości danych, do czego wykorzystujemy różne nośniki i kanały komunikacji. Równie istotna stała się też możliwość skutecznej wymiany informacji, a szczególnie jej tempo. Zresztą tempo wymiany informacji
zawsze było istotne, zwłaszcza wtedy, gdy przekaz wpływał na określony czas reakcji
wobec występujących okoliczności. Czasy przyzwyczaiły nas do tego, że informacja
czy dostęp do niej powinien być błyskawiczny i stały.
Jednym z nośników informacji oraz jej wymiany, który spełnia powyższe kryteria, stała się poczta elektroniczna. Jej wykorzystanie jest oczywiste, powszechne oraz niezbędne w kontaktach zarówno sektora prywatnego, jak i w relacji z podmiotami
publicznymi. Aby pokazać, jak istotna stała się usługa poczty elektronicznej, można przytoczyć kilka ciekawych faktów dostrzeżonych w ramach badania prowadzonego przez jednego z wiodących dostawców usługi hostingu poczty elektronicznej w
Polsce. Otóż: − przeciętny użytkownik poczty elektronicznej musi poświęcić około 1 godziny dziennie na odbieranie i wysyłanie wiadomości; − pojedynczy użytkownik skrzynki wysyła i odbiera rocznie około 2524 wiadomości. Są to z pewnością niedoszacowane dane, bo uwzględniające tylko jednego z dostawców usługi hostingu poczty elektronicznej. Pomimo tego i tak możemy stwierdzić, że spędzamy mnóstwo czasu na prowadzeniu korespondencji za pośrednictwem maila. Rola tej formy komunikacji z pewnością będzie rosła.
Z uwagi na fakt, że poczta elektroniczna stała się jednym z głównych kanałów komunikacji, to naturalnym jest to, że wiadomość e-mail stała się również nośnikiem najbardziej istotnych informacji dotyczących dysponenta skrzynki lub podmiotu, który prowadzi komunikację za jej pośrednictwem. Z tego powodu coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co mamy w posiadanych wiadomościach na skrzynce, co i komu przesyłamy z wykorzystaniem poczty
elektronicznej, jak zabezpieczony jest serwer, na którym znajduje się posiadana
skrzynka, czy obiektywnie nasze wiadomości są poufne i osoby nieupoważnione nie
mają do nich dostępu. Oczywiście na wiele aspektów zabezpieczenia poczty elektronicznej nie mamy wpływu (zazwyczaj) i są to głównie techniczne mechanizmy zabezpieczenia samej skrzynki lub transferu danych leżące po stronie dostawcy. Niemniej
mamy wpływ m.in. na:
 wybór wiarygodnego dostawcy zarówno w zakresie przechowywania informacji, jak
i zabezpieczenia komunikacji oraz filtrowania wiadomości „szkodliwych”;
 właściwe korzystanie z proponowanych mechanizmów uwierzytelnienia w tym zalecanego uwierzytelniania wielopoziomowego (ang. multi-factor authentication);
 weryfikację otrzymanej korespondencji i niepodleganie mechanizmom wpływu (szczególnie obecne w zjawisku phishingu).
Powyższe środki pozwalają na zabezpieczenie informacji, niemniej nie są w 100% skuteczne. A jeżeli bierzemy pod uwagę
nawet 0,01% prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, którym co do zasady jest przejęcie informacji lub komunikacji
przez osobę nieuprawnioną bądź zniknięcie czy usunięcie danych, to powinniśmy próbować równolegle do zabezpieczenia
dostępu ograniczać potencjalne skutki wystąpienia zagrożenia. Jednym ze środków ograniczających skutki zmaterializowania się ryzyka związanego z przejęciem skrzynki e-mail jest ograniczenie przechowywania danych.
Zasada jest na pozór prosta – weryfikujemy informacje, dane czy wiadomości, które posiadamy, a te które nie są nam potrzebne lub stwierdzamy, że są nieistotne – wyłączamy z obiegu. W praktyce wyłączenie z obiegu oznacza usunięcie, wybrakowanie bądź zarchiwizowanie. Reguła jest czytelna, niemniej wymaga przeprowadzenia analizy, która pozwoli odpowiedzieć
na pytanie: − jakie informacje możemy wyłączyć z obiegu, dalej − które informacje mogą okazać się nam jeszcze niezbędne,
ostatecznie − co możemy swobodnie usunąć, wybrakować czy zarchiwizować. O tym,
jak istotna w zakresie ochrony informacji jest zasada ograniczonego przechowania
danych świadczy fakt, że zasada ta została umieszczona w kanonie zasad dotyczących
przetwarzania danych osobowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli tzw. RODO). Art. 5
ust. 1 lit. e RODO stanowi: „Dane osobowe muszą być (…) przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż
jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (…).”.
Pomimo faktu, że przepisy
ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych
mają zastosowanie w stosunku do informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, to można z pełną odpowiedzialnością wskazać, że zasada ograniczenia przechowywania (jak i pozostałe
wskazane w art. 5 RODO) może być wykorzystywana do wszystkich, innych niż dane osobowe, danych przez nas gromadzonych
(czy to w życiu prywatnym czy zawodowym). Ideą umieszczenia zasady ograniczonego przechowywania w przepisach Rozporządzenia było zakończenie procederu przechowania danych w nieskończoność i wymuszenie wyważenia relacji pomiędzy wartością informacji, jej istotnością oraz okresem, w którym jest ona niezbędna i powinna być przechowywana. Ustawodawca
dostrzegł fakt, że przechowując informacje dotyczące osób fizycznych bez ograniczenia czasu, ich dysponent może w pewnym
momencie posiadać bardzo szeroki zakres wiedzy o podmiocie danych – zakres mogący naruszać prawa i wolności tej osoby.
Dodatkowo w sytuacji naruszenia poufności danych skala wpływu naruszenia na prawa i wolności podmiotu danych jest większa niż wtedy, kiedy zakres posiadanych informacji był ograniczony do tego, co niezbędne.
Zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia ochronie danych
(RODO) dane osobowe powinny być przechowane przez okres nie
dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Okres ten zwany jest właśnie okresem retencji danych osobowych.

Ciąg dalszy na stronie 7 6

Retencja danych osobowych w elektronicznej poczcie służbowej (ciąg dalszy
ze strony 6)
Implementując zasadę ograniczenia przechowania najtrudniejszym zadaniem, będącym jednocześnie punktem wyjścia do podjęcia jakichkolwiek działań, jest odpowiedź
na pytanie: jak długo dana informacja/wiadomość jest mi potrzeba?
Na powyższe pytanie trudno jest odpowiedzieć. Szczególnie wtedy, kiedy nie mamy
pewności, jak długo posiadane dane będą nam potrzebne. Niestety, jak to zwykle
bywa w kontekście wytycznych, które powinny być co do zasady precyzyjne, nie ma
jasno sformułowanych kryteriów, czym należy się kierować przy wdrożeniu ograniczenia przechowywania.
W motywie 39 RODO znalazła się jedynie wskazówka „Aby zapobiec przechowywaniu
danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, administrator powinien
ustalić termin ich usuwania lub okresowego przeglądu”. Z kolei odpowiadając na pytanie Czy trzeba precyzyjnie określać okres przechowywania danych? w poradniku dostępnym na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazano „precyzyjnie”, że okres przechowywania (lub kryteria jego ustalania) może być podyktowany takimi czynnikami, jak wymogi ustawowe lub wytyczne branżowe, jednak informacja o nim powinna być sformułowana w taki
sposób, aby osoba, której dane dotyczą, miała możliwość ocenienia – na podstawie własnej sytuacji – ile będzie trwał okres
przechowania w przypadku określonych danych/celów. Ogólne stwierdzenie przez administratora, że dane osobowe będą
przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do prawnie uzasadnionych celów przetwarzania, jest niewystarczające.
W stosownych przypadkach należy ustalić różne okresy przechowywania dla różnych kategorii danych osobowych lub różnych
celów przetwarzania, w tym okresy archiwizacji.
Ustanawiane w organizacjach procedury pozwalają na efektywniejsze realizowanie
stawianych zadań przez personel oraz podniesienie ich powtarzalności. W celu realizacji zasady ograniczonego przechowania organizacje implementują procedurę retencji danych, która określa, co i kiedy jest usuwane oraz ewentualnie, jakie metody
niszczenia danych są dopuszczalne. Procedura retencji powinna określać przynajmniej:  zakres zastosowania (przedmiotowy – czyli czego dotyczy oraz podmiotowy –
kogo dotyczy);  kategorie danych objętych procedurą w tym z wyszczególnieniem
przestrzeni przetwarzania tych danych (np. poczty elektronicznej);  wskazanie kryteriów ustalania okresów przechowywania;  zdefiniowane okresy przechowywania;
 sposoby realizacji zasady ograniczenia przechowania.
Należy pamiętać, że samo ustanowienie procedury nie jest wyznacznikiem realizacji zasady ograniczenia przechowania danych – ważne jest, aby procedury były dostosowane do organizacji oraz zakresu przetwarzanych przez nią informacji, a personel był świadomy konieczności jej stosowania.
Częstym problemem dla pracodawcy po odejściu pracownika czy zakończeniu współpracy jest kwestia dalszego przechowywania treści korespondencji e-mail tej osoby. Tutaj co do zasady można przyjąć, że poczta elektroniczna tej osoby (w
naszej domenie) zawiera jedynie treści związane z realizacją obowiązków służbowych (choć w praktyce można równie dobrze
założyć, że na skrzynce mogą znajdować się także informacje prywatne takiej osoby). Co do zasady, jeżeli możemy przewidzieć czas zakończenia współpracy, to przed tym momentem należy zalecić samemu pracownikowi czy współpracownikowi: 
segregację wiadomości;  usunięcie niepotrzebnych wątków i korespondencji; 
przekazanie korespondencji oraz informacji kluczowych osobie, która przejmuje jego
obowiązki. Po zakończeniu współpracy w interesie organizacji leży zarchiwizowanie
posiadanych zasobów byłego już członka personelu przynajmniej na okres ewentualnych roszczeń pracowniczych lub wynikających z umowy cywilnoprawnej. Oczywiście
mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe, np. zwolnienie bez okresu wypowiedzenia, i
wtedy to pracodawca będzie zmuszony do przeprowadzenia przede wszystkim przekazania prowadzenia komunikacji innej osobie. Co do usuwania oraz segregacji danych
temat jest trudny z uwagi na to, że mogą zawierać prywatną korespondencję zwalnianej osoby. Dlatego tutaj, co do zasady, można przyjąć, że archiwizujemy całość, a po okresie przedawnienia potencjalnych
roszczeń (pracownika lub podmiotu, z którym pracownik korespondował) dane usuwamy.
Podsumowując, ustalając okres przechowywania informacji w poczcie elektronicznej można kierować się takimi kryteriami:

 jeżeli są przepisy wskazujące na okres przechowywania informacji, to je stosujemy;
 jeżeli takich przepisów nie ma, to weryfikujemy, czy informacji potrzebujemy do

wykazywania określonych faktów,
związanych z roszczeniami prawnymi (zarówno w kontekście wykazania roszczeń przez nas, jak i obrony przed nimi);

 czy jesteśmy w stanie określić okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli tak, to okres przechowania ustalamy
do czasu przedawnienia tych roszczeń; jeżeli nie, to bierzemy pod uwagę maksymalny okres dopuszczalny w przepisach
prawa (w polskim Kodeksie Cywilnym okres maksymalny należy określić zgodnie z art. 117 KC tj. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata);

 jeżeli

danych nie potrzebujemy w aspekcie obrony przed roszczeniami lub ich wykazywania, badamy, jak w praktyce
dane te są wykorzystywane i przez jaki czas – co do zasady (licząc się z tym, że oczywiście są wyjątki od reguły) są przydatne i po okresie tej przydatności należy podjąć się czynności usunięcia, wybrakowania lub zarchiwizowania
(ewentualnie w przypadku danych osobowych anonimizacji).

Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Marcina Kalety, radcy prawnego, właściciela IT Law Solutions Sp. z o.o . Artykuł był
zamieszczony w Biuletynie Euro Info 6/2021.
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/73671:retencja-danych-osobowychw-elektronicznej-poczcie-sluzbowej

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

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z
terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w następujących wydarzeniach realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”:
Konkurs plastyczny pn. „EKOlogiczni w szkole”
Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania
energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.
Wyzwaniem w konkursie jest stworzenie projektu naklejek ściennych nawiązujących
do propagowania efektywności energetycznej. Projekty naklejek winny nawiązywać do
haseł: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” oraz „Oszczędzaj ciepło”.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów
szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego.
Konkurs jest prowadzony w terminie 18.10.2021 roku – 07.11.2021 roku.
Więcej informacji dotyczących zasad konkursu jest dostępnych na witrynie internetowej:
https://www.darr.pl/wez-udzial-w-konkursie-plastycznym-ekologiczni-w-szkole/#more-1085
Wojewódzki hackathon „EnergeticHon”
Hackathon to wydarzenie w trakcie którego uczestnicy, podzieleni na kilka zespołów, spotkają się z prelegentami - przedstawicielami start-up’ów działających w branży CleanTech w sektorze efektywności energetycznej budynków, przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz instytucji publicznych, wysłuchają ciekawych prelekcji oraz obejrzą krótkie filmy poświęcone polityce energetycznej i jej wpływowi na klimat w skali globalnej. Na koniec oprowadzeni zostaną po obiekcie, w
którym odbędzie się wydarzenie i poproszeni o kreatywną próbę modernizacji budynku z uwzględnieniem jak największej
liczby rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu i komfortu pracy w tym obiekcie. Prezentowane rozwiązania będą podlegać ocenie komisji złożonej z prelegentów oraz pracowników Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A..
Hackathon jest adresowany do uczniów szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego.
Hackathon odbędzie się 30.11.2021 roku.
Na zwycięzców obu wydarzeń czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Witryna internetowa projektu „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”:
https://www.darr.pl/energetycznie-efektywniejszy-dolny-slask/
Projekt prezentowaliśmy w biuletynie, wydanie Newsletter 06/2021.
Kontakt:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoby do kontaktu:
Karolina Sobocińska - Tel.: 74 648 04 37, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl
Tomasz Pająk - Tel.: 74 648 04 45, E-mail: tomasz.pajak@darr.pl

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie
Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24.04.2003r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r.
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OFERTY KOMERCYJNE
BRCN20210908001

BRSI20210920002

BRDE20210917001

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 livestreamingiem, firma poszukuje europejskich
marek kosmetyków i urody do współpracy
w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy
agencji handlowej.

Słoweńska mikro palarnia, która wypala
i pakuje kawę pod własną marką, poszukuje producenta rozwiązania dla częściowo lub w pełni automatycznego napełniania kawy do worków na podstawie umowy
produkcyjnej.

Niemiecki start-up z regionu Frankfurtu nad
Menem poszukuje dostawców wyściółek/folii
do obudów laptopów z Europy Wschodniej,
Bałkanów lub Azji w ramach umowy produkcyjnej.

BODE20210512001
Niemieckie innowacyjne MŚP z branży biotechnologicznej opracowało pięć nowych
odmian topoli, które wykazują zwiększony
wzrost, nawet 100%, produkcji biomasy. Pozwala to na szybszą produkcję drewna na
zagajnikach o krótkiej rotacji (SRC) nadających się do produkcji energii, a także wytwarzanie monocukrów lignocelulozowych do
wykorzystania w procesach fermentacyjnych
i biotechnologicznych. Firma poszukuje partnerów biznesowych z wymienionych dziedzin
do umów finansowych/joint venture, aby
w pełni wykorzystać potencjał tych odmian
drzew.

BRRO20210922002

BRFR20210920001

Francuska firma dystrybucyjna poszukuje
Rumuńska firma specjalizująca się producentów urządzeń i sprzętu medycznego
w sprzedaży detalicznej książek, produk- do umów pośrednictwa handlowego dystrybutów upominkowych i materiałów biuro- cji na rynki Francji i MEA.
wych poszukuje zagranicznych dostawców.
BRRO20210921002
Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży sprzętu rolniczego poszukuje partnerów do
Francuska firma produkująca ekologiczną współpracy w ramach umowy agencji handloodzież damską poszukuje producentów wej lub umowy o świadczenie usług dystrybutkanin w ramach umów o dostawę.
cyjnych.

BRFR20210903001

BRFR20210916001

BRRO20210922003

Francuskie, ekologicznie odpowiedzialne
MŚP z branży galanterii skórzanej poszukuje dostawców skóry roślinnej, korka lub
celulozy w rolkach.

Rumuński hurtownik roślin aromatycznych
i nasion dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego poszukuje dystrybutorów nasion
kolendry i gorczycy.

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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Konkurs ARTIQ – Centra Doskonałości AI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wspólnie z Narodowym Centrum Nauki prowadzi nabór
w konkursie pod nazwą wspólne przedsięwzięcie krajowe: ARTIQ – Centra Doskonałości AI. Celem konkursu
jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski
w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości
w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy
polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie
i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Do konkursu może być zgłoszony wniosek spełniający między innymi warunki dot. tematyki planowanych badań oraz prac B+R, które muszą dotyczyć sztucznej inteligencji. Przed
ogłoszeniem konkursu przeprowadzone zostało badanie potencjału na Instytucje Hostujące. Lista Instytucji Hostujących jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/
attachment/7fbfcdb8-9b2c-40b7-91f1-c945914bf1b6. Opublikowana lista nie stanowi zamkniętego katalogu, a jedynie ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu,
w którym zostanie utworzone CD AI. Do konkursu w charakterze Lidera może przystąpić
osoba spełniająca łącznie następujące warunki:  posiada osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem;  uzyskała stopień doktora do 8 lat przed rozpoczęciem naboru wniosków (nie wcześniej niż 20 września 2013 r.);  w ciągu dwóch lat
przed datą zamknięcia naboru wniosków nie mieszkała (tzn. nie przebywała na terytorium RP z zamiarem stałego zamieszkania), nie
pracowała i nie studiowała w Polsce, a także nie kierowała grantem realizowanym w Polsce. Dofinansowanie jest przeznaczone na  badania podstawowe (udzielane przez NCN) i  badania przemysłowe,  prace rozwojowe lub  przedwdrożeniowe oraz  wsparcie
na zakładanie spółek celowych (udzielane przez NCBR). Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych przez
NCN i NCBR dla pojedynczego projektu wynosi  20 mln zł, w tym:  wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 5 mln zł;  wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 14 mln zł;  wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na utworzenie spółki celowej nie może przekroczyć 1 mln zł.
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:  20 września 2021r.  zakończenie naboru wniosków: 20 grudnia 2021r.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/artiq
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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