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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

zakończyła realizację projektu pn.:  

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie 

Projekt był wdrażany w partnerstwie trzech instytucji w okresie od sierpnia 2018 

roku do końca października 2021 roku. 

Liderem Partnerstwa była Krajowa Izba Gospodarcza, a partnerami: MDDP Spółka 

Akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. i Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

W projekcie uczestniczyło 3 600 osób, spośród 3 400 wzięło udział w szkoleniach ,  

a z tej grupy 95% osób uzyskało kwalifikacje zawodowe. 

Uczestniczący w projekcie, wybierali przy asyście doradcy zawodowego, jeden  

lub więcej z kursów zawodowych, który były zgodne z ich indywidualnymi potrzeba-

mi na rynku pracy oraz wpisywały się w zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy. 

Wśród czynników, które wpłynęły na sukces realizacji projektu wymienić można: 

 Po pierwsze  Uczestnicy   do udziału w projekcie zgłaszały się, z własnej ini-

cjatywy, osoby bezrobotne lub pracujące, które zainteresowane były podniesie-

niem kwalifikacji zawodowych, ponieważ w dokształcaniu widziały swoją szansę  

na znalezienie zatrudnienia lub poprawienie swojej sytuacji na rynku pracy. 

 Po drugie  Zakres wsparcia   w projekcie dofinansowywane były szkolenia za-

wodowe czyli takie, których ukończenie dawało konkretne kwalifikacje uznawane 

przez system oświatowy oraz pracodawców. Udział w szkoleniach poprzedzało 

spotkanie z doradcą zawodowym. 

 Po trzecie   instytucje zaangażowane w realizację wsparcia   projekt był reali-

zowany w partnerstwie instytucji, których doświadczenie i potencjał uzupełniały 

się i pomimo tego, że na Dolnym Śląsku siedzibę ma jedynie DARR S. A. a pozo-

stałe instytucje są z Warszawy, to projekt był realizowany sprawnie, przede 

wszystkim dzięki doświadczeniu w realizacji podobnych projektów na dużą skalę.  

Wśród kursów najczęściej wybieranych przez uczestników dominowały szkolenia  

z zakresu metodyk zarządzania, z branży urodowej (stylizacja paznokci, rzęs, maki-

jaż permanentny, itp.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się twarde kwalifikacje na 

przykład z zakresu obsługi koparek, koparko – ładowarek, ładowarek, spawania, wóz-

ków jezdniowych, prawa jazdy kat C, C+E. Średni koszt kursów wybranych do dofi-

nansowania to ok. 6 300 zł na jednego uczestnika. 

Budżet projektu to ponad 25 mln zł. 

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10. 4. 1. Dostosowanie sys-

temów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 
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Instrument SURE to europejski instrument tymczasowego wsparcia  

w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwy-

czajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – 

SURE) pomagający krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalcza-

nie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa 

na swoim terytorium. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie poży-

czek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych 

wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy  

element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia  

dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. 
 

Instrument SURE funkcjonuje przede wszystkim na drugiej linii obrony, jako wsparcie mechanizmów zmniejszonego wymiaru 

czasu pracy i podobnych rozwiązań. Pomaga państwom członkowskim w ochronie miejsc pracy, a tym samym w ograniczeniu 

narażenia pracowników i osób samozatrudnionych na ryzyko bezrobocia i utraty dochodów. 
 

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE są wsparte systemem dobrowolnych gwarancji  

ze strony państw członkowskich. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego względ-

nemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r. 
 

Utworzenie SURE jest kolejnym namacalnym wyrazem unijnej solidarności, w myśl której państwa członkowskie zgadzają się 

wspierać się nawzajem za pośrednictwem Unii, udostępniając dodatkowe środki finansowe w formie pożyczek. 
 

Rada zatwierdziła już wsparcie finansowe w wysokości 87,9 mld euro dla 17 

państw członkowskich. Poza tym 16 listopada 2020r. Komisja zaproponowała 

udzielenie Irlandii wsparcia finansowego w wysokości 2,5 mld euro, co wy-

maga jeszcze zatwierdzenia przez Radę. Jeżeli uwzględnimy ostatnią propo-

zycję Komisji, łączna kwota wsparcia finansowego z SURE wynosi w zaokrą-

gleniu 90,3 mld euro.  

Do końca listopada 2020 roku Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, 

Litwa, Cypr, Słowenia, Malta i Łotwa otrzymały już 31 mld euro. 

Polska otrzymała 1 mld euro. 

Państwa członkowskie UE wciąż mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE, którego łączna war-

tość wynosi do 100 mld euro. 
 

Wsparcie finansowe jest przekazywane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych wa-

runkach. Te pożyczki pomogą państwom członkowskim w pokryciu kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie za-

trudnienia w kontekście kryzysu wywołanego pandemią. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane  

z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te 

wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny ra-

chunek. Pieniądze z budżetu SURE mogą posłużyć jako środki pomocnicze do sfinansowania niektórych działań ochrony zdro-

wia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodar-

czej. 
 

Aby sfinansować ten instrument, Komisja emituje obligacje społeczne. Ramy dotyczące obligacji społecznych mają zagwaran-

tować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego 

celu. 

W październiku br. Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji spo-

łecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obli-

gacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 

r. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tym posiadającym wysoki rating instrumentem, tak że oferta zakończyła się ponad  

13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obu obligacji. Zgromadzone środki zostaną przekazane pań-

stwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w bezpośrednim pokryciu kosztów związanych z finansowaniem kra-

jowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię. 

Unijna obligacja społeczna SURE została notowana na giełdzie w Luksemburgu i będzie oferowana na platformie Luxembourg 

Green Exchange, jednej z najważniejszych na świecie platform poświęconych wyłącznie papierom wartościowym o zrównowa-

żonym charakterze. 
 

Źródło:  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-

mechanisms-and-facilities/sure_pl 

https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/polska-instrument-sure-pozyczki-miliard-miejsca-pracy-ke/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 29 

 

 Instytut Rozwoju Terytorialnego przeprowadził w 2020 roku badanie ankie-

towe, którego celem była ocena wywiązywania się samorządów gminnych 

z obowiązku prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych po 

niemal trzech latach od przyjęcia stosownych przepisów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W ankiecie udział wzięło jedynie 96 gmin spośród 169 położonych na terenie województwa dolnośląskiego, co stanowi 57% 

wszystkich gmin. 
 

Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących działań związanych z uchwałami antysmogowych w poszczególnych gminach. 
 

Spośród 96 ankietowanych gmin, 72 (75%) odpowiedziało, że nie posiada Straży Gminnej bądź Miejskiej, która pełni funkcje 

kontrolne związane z przestrzeganiem uchwały antysmogowej. 
 

63 gminy z 96, co daje 66% ankietowanych, zadeklarowały, że nie posiadają urzędników oddelegowanych do funkcji kontrol-

nych odpowiedzialnych za przestrzeganie uchwały antysmogowej. 
 

56 gmin odpowiedziało, że urzędnicy bądź Straż Miejska lub Gminna nie zostali przeszkoleni w zakresie kontroli przestrze-

gania uchwał antysmogowych, 39 zadeklarowało odbycie szkoleń, natomiast 1 gmina wstrzymała się od odpowiedzi. 
 

W sumie szkolenie odbyło 211 osób, w tym 100 w gminie miejskiej Wrocław. 
 

W minionym sezonie grzewczym 2019-2020 przeprowadzono 6939 kontroli, w samym Wrocławiu 4781, 545 w Polkowicach i 

301 w Bolesławcu. Podczas weryfikacji palenisk ujawniono 375 wykroczeń. 
 

Zaledwie 10 gmin zadeklarowało, że podczas kontroli sprawdzana jest jakość paliwa, instalacji grzewczych i pobierane są 

próbki popiołu do analizy, natomiast w 41 gminach czynności te są pomijane. W 25 badanych jednostkach wykonuje się je 

połowicznie, natomiast w 20 pozostałych nie udzielono odpowiedzi. 
 

W 35 gminach kontrole przeprowadzane są tylko na wniosek mieszkańców, w 33 dodatkowo na wniosek innych organów. 

W 28 przypadkach nie udzielono odpowiedzi. 
 

72 gminy zadeklarowały, że prowadzą działania edukacyjne w zakresie zapisów zawartych w uchwale antysmogowej.  

W większości są to działania związane z promowaniem uchwał na stronach internetowych, w prasie, dystrybucją ulotek oraz 

prowadzeniem kampanii edukacyjnych w szkołach. 23 ankietowane jednostki nie realizują działań w tymże zakresie. 
 

Zaledwie 14 gmin posiada inwentaryzację źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych, aż 81 gmin (84%) nie dysponuje 

takimi danymi, 1 nie udzieliła odpowiedzi. 
 

71 gmin zadeklarowało, że oferują mieszkańcom dofinansowanie do wymiany kotłów bądź pieców. 22 ankietowanych jedno-

stek nie oferuje tego typu wsparcia. 3 gminy wstrzymały się od odpowiedzi. 
 

Najczęściej gminy proponują pomoc w ramach realizowanego, gminnego progra-

mu wymiany pieców. W zależności od budżetu, jednostki oferują pokrycie części 

kosztów wymiany instalacji. Wsparcie finansowe w ankietowanych gminach waha 

się między 1 500 -10 000 zł lub 50-80% kosztów wymiany. 
 

Raport jest dostępny pod linkiem:  

https://irt.wroc.pl/aktualnosci/download/file_id/1457/doc_id/585.html 
 

Źródło: https://irt.wroc.pl/ 

Uchwały antysmogowe to uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Są aktem prawa miejscowego, podejmowanym przez sejmik województwa, w celu 

poprawy jakości powietrza poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie 

stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania  

oraz przygotowywania posiłków i ciepłej wody użytkowej.  

Obowiązują od 23.12.2017 roku. 

Więcej informacji: https://czystezasady.pl/5-2/uchwala-antysmogowa/  

Źródło grafiki: https://smoglab.pl/ 

https://irt.wroc.pl/
https://czystezasady.pl/5-2/uchwala-antysmogowa/


 

IATI — Centrum Modelowania Cyklu Życia 

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac 

naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze 

i przedsiębiorstwa.  
 

Partnerzy Konsorcjum koncentrują swoje działania w obrębie 13 Obszarów Tematycznych, zgodnymi z polami badawczymi zde-

finiowanymi przez projekt „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” oraz krajowym i regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami. Partnerzy współpracując ze sobą nad rozwiązaniem konkretnych problemów technicznych i technologicznych  

w ściśle wyspecjalizowanych zespołach, tworząc Centra Kompetencji na terenie całej Polski. Odpowiednie Centra Kompetencji 

są przypisane do 11 z 13 obszarów tematycznych. 
 

Na łamach kolejnych wydań Newslettera będziemy Państwu przedstawiać Centra Kompetencji tworzone w ramach poszczegól-

nych obszarów tematycznych. 
 

Środowisko — w ramach tego obszaru tematycznego utworzono na chwilę obecną pięć Centrów Kompetencji.  

W bieżącym wydaniu prezentujemy Centrum Kompetencji - Centrum Modelowania Cyklu Życia. 
 

Celami naukowymi Centrum są: 

1. ocena skali funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościo-

wymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych przy uwzględnieniu aspektów uwa-

runkowań ekonomicznych i ekologicznych; 

2. stworzenie odpowiedniego warsztatu naukowego do kompleksowej analizy procesów  

i przepływów w zarządzaniu logistycznym produktów niepełnowartościowych; 

3. określenie determinantów, rozpoznanie potrzeb i potencjalnych możliwości urucho-

mienia centrów logistycznych wspomagających zarządzanie produktami niepełnowarto-

ściowymi poprzez optymalizację procesów i przepływów logistycznych. 
 

Przyjęte hipotezy badawcze obejmują założenia: przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania logistycznego nie uwzględniają moż-

liwości zagospodarowania produktów niepełnowartościowych; wdrożenie procesów zarządzania logistycznego produktami nie-

pełnowartościowymi przyczyni się do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych i ekologicznych zarówno w skali przedsię-

biorstwa, jak gospodarki kraju; przeprowadzenie symulacji funkcjonowania centrów logistycznych specjalizujących się w zarzą-

dzaniu produktami niepełnowartościowymi umożliwi kwantyfikację potencjalnych efektów ekonomicznych i ekologicznych oraz 

optymalizację parametrów procesów i przepływów logistycznych. 
 

Dla oceny funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi 

w polskich przedsiębiorstwa zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady pogłę-

bione. Wyniki badań ankietowych zostaną uzupełnione o wywiady pogłębione,  

z przedstawicielami przedsiębiorstw już zaangażowanych we wdrażanie zarządzania logi-

stycznego produktami niepełnowartościowymi.  

Dane pierwotne wraz z danymi wtórnymi zostaną wykorzystane do oceny funkcjonowania 

zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w Polsce.  

Analiza funkcjonowania sektora będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia analiz 

wielokryterialnych dla skonstruowania instrumentarium oceny procesów i przepływów  

w zarządzaniu logistycznym produktami niepełnowartościowymi.  
 

Narzędzia, które zostaną wykorzystane w tym zakresie to:  metody oparte na analiza cyklu życia (LCA i LCC),  analiza kosz-

tów/korzyści,  analizy ekonomiczne i inwestycyjne oraz analizy strategiczne,  algorytmy i drzewa decyzyjne.  
 

W ramach Centrum planuje się stworzenie bazy danych dla oceny kosztów zagospodarowania produktów niepełnowartościowych 

i skorelowanie ich z istniejącymi bazami oddziaływań środowiskowych. Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do: 

oceny konsekwencji wdrażania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w przedsiębiorstwach;  oceny 

ekonomicznego i ekologicznego oddziaływania zarządzania produktami niepełnowartościowymi;  stworzenia bazy danych LCC 

i jej zintegrowania z bazami istniejącymi bazami LCA dla oceny produktów niepełnowartościowych;  stworzenia instrumenta-

rium badawczego dla oceny perspektyw tworzenia centrów logistycznych wyspecjalizowanych w zarządzaniu produktami nie-

pełnowartościowymi oraz  stworzenia nowego obszaru badawczego w tym zakresie. 
 

 

Kontakt: 
 

Politechnika Częstochowska 

Centrum Modelowania Cyklu Życia 

Al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa 

dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz. 

Tel.: 34 325 04 84 

E-mail: tomaszn@zim.pcz.pl 

https://pcz.pl/ 
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Biuro IATI Wrocław  
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 

Tel.: +48 71 320 47 67 
E-mail: kontakt@iati.pl  

Biuro IATI Kraków  
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 

Tel.: +48 12 617 47 42 
E-mail: kontakt@iati.pl  

www.iati.pl  

Kontakt: 

Źródło: www.iati.pl 

mailto:rrantonk@cyf-kr.edeu.pl
mailto:kontakt@iati.pl
mailto:kontakt@iati.pl
http://www.iati.pl
http://www.iati.pl


 

Pakiet „Impuls energii dla Polski” 

5 

Forum Energii i Konfederacja Lewiatan przygotowali pakiet rozwiązań  

dla gospodarki „Impuls energii dla Polski", którego celem jest zmobilizowa-

nie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną mo-

dernizację kraju. 
 

Realizacja pakietu pozwoliłaby przyspieszyć wzrost gospodarczy i poprawić 

międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Pomogłaby również zrealizować cele unijne w zakresie polityki klimatycznej 

w takich sektorach jak: energetyka, ciepłownictwo, transport i budownictwo. 
 

Zadaniem pakietu jest wskazanie, że zmobilizowanie dostępnych środków 

publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju może pobudzić 

inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 

240 tys. nowych miejsc pracy. 
 

Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apelują o pilne zwiększenie  

wykorzystania środków publicznych w 6 obszarach: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Oszacowanie liczby nowych miejsc pracy w związku z realizacją pakietu: 

Dodatkowe obszary wymagające podjęcia 

długofalowych działań, które należy zaini-

cjować już dzisiaj, aby zmobilizować przy-

szłe środki finansowe: 

Dobór obszarów łączy: 

 konieczność szybkiej interwencji; 

 zgodność z dotychczasowymi deklaracjami Polski na forach międzynarodowych oraz priorytetami gremiów, w których 

uczestniczymy; 

 osadzenie interwencji w istniejących inicjatywach (programach) i znane mechanizmy ich finansowania (w szczególności 

dystrybucji środków) – interwencja stanowi kontynuację funkcjonujących rządowych programów (m.in. Czyste powie-

trze, Mój prąd); 

 znaczące nakłady finansowe na realizację zobowiązań międzynarodowych; 

 równomierny rozkład przestrzenny pozytywnych efektów, w tym miejsc pracy; 

 zastosowanie urządzeń produkowanych przez krajowe podmioty (rozwój lokalnych łań- cuchów dostaw, ograniczenie 

„wyciekania” wsparcia za granicę); 

 realizację przedsięwzięć istotnych z perspektywy jakości życia i gospodarowania przyszłych pokoleń Polaków. 
 

Nominalna wartość realizacji Pakietu „to 581,5 mld zł. 
 

Finansowanie wszystkich wymienionych obszarów w znacznym 

stopniu powinno odbywać się przy udziale środków krajowych 

(publicznych i prywatnych) i dostępnych dla Polski funduszy  

europejskich.  
 

W szczególności, kluczową rolę przewiduje się dla dochodów  

z Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które 

powinny stanowić ważny instrument finansowania zielonej trans-

formacji gospodarczej. 
 

Zestawienie dostępnych środków finansowych przedstawia tabela 
obok. 
 

 

Dokument prezentujący Pakiet „Impuls energii dla Polski” jest dostępny pod linkiem: 

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_05/impuls_energii_dla_polski.pdf 
 
 

Źródło tekstu i grafiki: http://konfederacjalewiatan.pl/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Bratysławie zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych, orga-

nizowanych w formule on-line podczas ITAPA Online Matchmaking 2020 w dniach 10-11 grudnia 2020 roku. 
 

Tegoroczna, 20. edycja międzynarodowego kongresu ITAPA Online Matchmaking 2020 stanowi okazję do wymiany wiedzy 

i doświadczeń dla przedstawicieli strony rządowej i przedsiębiorców, a także do promowania na forum światowym najnow-

szych trendów oraz rozwiązań z zakresu e-administracji. 
 

Głównymi tematami tegorocznego kongresu ITAPA będą: 

 E-administracja 

 Cyberbezpieczeństwo 

 Finansowanie cyfryzacji 

 Miasta przyszłości 

 Inteligentny przemysł 

 Cyfrowa opieka zdrowotna 
 

Zaaranżowane wcześniej wirtualne spotkania B2B, między wiodącymi producentami z różnych kluczowych sektorów, zostaną 

zorganizowane za pomocą nowego narzędzia B2match. 
 

Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia jest dostępna pod linkiem: https://itapa-b2b-2020.b2match.io/Home 

 Rejestracja do udziału w wydarzeniu on-line dostępna pod linkiem: https://itapa-b2b-2020.b2match.io/signum 

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów do 09 grudnia 2020 roku. 

 Informacje o potencjalnych partnerach są dostępne pod linkiem: https://itapa-b2b 2020.b2match.io/market place 

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://itapa-b2b-2020.b2match.io/agenda 
 

Proces rejestracji: 

 Krok 1. Zarejestruj się do 23 listopada 2020 roku na wskazanej witryniei upewnij się, że zazna-

czyłeś pole "matchmaking session", jeśli chcesz zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. 

Zaznacz, że Twoim suport office na tym wydarzeniu jest PL - Dolnośląska Agencja Rozwoju Re-

gionalnego S.A. / PL – Lower Silesian Development Agency. 

 Krok 2. Opublikuj profil, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na wi-

trynie: https://itapa-b2b 2020.b2match.io/market place. Twój profil opisuje to, czego szukasz  

i co oferujesz potencjalnym partnerom. Im lepiej opisany będzie Twój profil, tym wię-

cej otrzymasz zapytań o spotkanie! Jeśli nie wiesz czy Twój profil spełnia wszystkie wymagania, 

napisz do nas - pomożemy! 

 Krok 3. Możesz wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowany-

mi na daną sesję. Na kilka dni przed wydarzeniem otrzymasz osobisty harmonogram z godzinami 

dla Twoich spotkań. Twój suport Office będzie Ciebie wspierał w całym procesie selekcji part-

nerów, umawiania i organizacji spotkań. 
 

 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z: 

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network 

Klauzulą informacyjną RODO 
 

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Sobocińska, Tel.: 74 64 80 437, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl 
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Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsię-
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Spotkania on-line B2B podczas ITAPA 2020 

https://itapa-b2b-2020.b2match.io/Home
https://itapa-b2b-2020.b2match.io/signum
https://itapa-b2b-2020.b2match.io/agenda
https://www.darr.pl/images/files/agnieszka/Regulamin.pdf
https://www.darr.pl/images/files/agnieszka/klauzula_informacyjna.pdf
mailto:karolina.sobocinska@darr.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network na Wyspach Kanaryjskich serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach 

kooperacyjnych Tourismatch 2020 , organizowanych w formule on-line w dniach 10-11 grudnia 2020 roku. 

Tourismatch 2020 odbędzie się równolegle z Międzynarodowym Forum Turystyki w Maspalomas pn. „WYZWANIA PRZEMY-

SŁU TURYSTYCZNEGO”, skupiającym firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i przedstawicieli administracji publicznej  

z całej Europy oraz świata. 
 

Głównymi tematami tegorocznych spotkań Tourismatch 2020 będą: 

 Turystyka 

 Bezpieczeństwo zdrowotne w turystyce 

 Rozwiązania ICT 

 Jedzenie i napoje 

 Zrównoważona turystyka 

 Gospodarka o obiegu zamkniętym, środowisko i energia 

 Transport i logistyka 
 

 

Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa  jest dostępna pod linkiem: https://tourismatch-2020.b2match.io/  

 Rejestracja do udziału w wydarzeniu on-line dostępna pod linkiem: https://tourismatch-2020.b2match.io/signup  

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów do 08 grudnia 2020 roku 

 Informacje o potencjalnych partnerach są dostępne pod linkiem: https://tourismatch-2020.b2match.io/participants  

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://tourismatch-2020.b2match.io/agenda  
 

Proces rejestracji: 

 Krok 1. Zarejestruj się do 08 grudnia 2020 na wskazanej www i upewnij się, że zaznaczyłeś pole "matchmaking session", 

jeśli chcesz zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. Zaznacz, że Twoim suport office na tym wydarzeniu jest PL - 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / PL – Lower Silesian Development Agency. 

 Krok 2. Opublikuj profil, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na stronie https://tourismatch-

2020.b2match.io/marketplace . Twój profil opisuje to, czego szukasz i co oferujesz potencjalnym partnerom. Im lepiej 

opisany będzie Twój profil, tym więcej otrzymasz zapytań o spotkanie! Jeśli nie wiesz czy Twój profil spełnia wszystkie 

wymagania, napisz do nas - pomożemy! 

 Krok 3. Możesz wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowanymi na daną sesję. Na kilka 

dni przed wydarzeniem otrzymasz osobisty harmonogram z godzinami dla Twoich spotkań. Twój suport Office będzie Cie-

bie wspierał w całym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań. 
 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z: 

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network 

Klauzulą informacyjną RODO 
 

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Sobocińska, Tel.: 74 64 80 437, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl 
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Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  

Spotkania B2B Tourismatch 2020 
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https://tourismatch-2020.b2match.io/marketplace
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https://www.darr.pl/images/files/agnieszka/klauzula_informacyjna.pdf
mailto:karolina.sobocinska@darr.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju 

wraz z ośrodkiem Enterprise Europe Network, działającym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lipsku zapraszają przedsię-

biorców do udziału w spotkaniach kooperacyjnych „CONTACT: Business Meetings”, które odbędą się w ramach Międzynaro-

dowych Targów Poddostawców Zuliefermesse oraz Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji 

Produkcji Intec w Lipsku w dniu 03 marca 2021 roku. 
 

W ramach giełdy kooperacyjnej odbędą się umówione wcześniej spotkania kooperacyjne pomiędzy producentami, handlowca-

mi i usługodawcami reprezentującymi przemysł poddostawczy, budowy maszyn, narzędzi i urządzeń, przemysł motoryzacyjny 

oraz techniki produkcyjne. 
 

Spotkania ukierunkowane są w szczególności na następujące branże: 

 Części, komponenty, moduły i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego 

 Części, komponenty, moduły i technologie dla przemysłu budowy maszyn, narzędzi i urządzeń 

 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami (włókna, wyposażenie, usługi) 

 Budowa urządzeń i maszyn specjalnych, wyposażenie zakładów przemysłowych 

 Obróbka powierzchni, technika laserowa i spawalnicza 

 Elektrotechnika, elektronika przemysłowa, technika sensoryczna 

 Narzędzia i urządzenia pomiarowe, aparatura pomiarowo-kontrolna, kontrola jakości 

 Narzędzia do produkcji modułów i części poddostawczych 

 Automatyzacja procesów produkcyjnych i robotyka 

 Technika napędowa, sterowanie systemem produkcyjnym 

 Maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metalu i innych materiałów 

 Maszyny do formowania odlewów i mas formierskich 

 Rozwiązania i systemy IT dla procesów produkcyjnych, automatyzacji, CAD/CAM 

 Placówki naukowo-badawcze 
 

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny. 
 

Rejestracja odbywa się on-line do 15 lutego 2021 roku pod linkiem: https://contact2021.b2match.io/signup 
 

Więcej informacji znajduje się na witrynach internetowych:   

     https://contact2021.b2match.io/ 

     http://www.messe-intec.de/ 

     http://www.zuliefermesse.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z: 

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network 

Klauzulą informacyjną RODO 
 

Szczegółowych informacji udziela: Aleksandra Kucharska, Tel.: 603 127 159, E-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl 
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OFERTY KOMERCYJNE 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  
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Prezentowane oferty pochodzą z bazy sieci Enterprise Europe Network – Partnering Opportunity Database  

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania ofertowe na łamach biule-

tynu proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na poniższy adres:  

tomasz.charkot@darr.pl  

 lub faksem na numer: 74 648 04 51 
 

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. 

TRAT20201111001   

Austriacka hurtownia produktów ortope-

dycznych poszukuje partnera do wspólne-

go opracowania nowych ortez i bandaży. 

Potencjalny partner powinien mieć do-

świadczenie w przetwarzaniu materiałów 

tekstylnych i małych elementów metalo-

wych. Austriacka firma zajmie się dystry-

bucją i sprzedażą gotowych produktów. 

Oferowana forma współpracy to umowa 

produkcyjna. 

 

BRQA20201005001  

Wiodący producent sprzętu medycznego  

z Kataru nawiąże współpracę z producen-

tami farmaceutyków w celu dystrybucji 

ich wyrobów na Bliskim Wschodzie. Firma 

ma doświadczenie w imporcie i dystrybu-

cji leków i sprzętu medycznego. Aktualnie 

poszukuje farmaceutyków na potrzeby  

m. in. poniższych grup schorzeń: onkolo-

giczne, układu krążenia, dermatologiczne, 

ginekologiczne, endokrynologiczne, infek-

cje. Ponadto firma jest zainteresowana 

importem środków antykoncepcyjnych  

i przeciwbólowych, a także sprzętu me-

dycznego i narzędzi, np. chirurgicznych. 

BRFR20201009001   

Francuski producent sprzętu medycznego 

poszukuje tekstylnych pokrowców na peny 

insulinowe. Firma dopuszcza wykorzystanie 

różnych surowców, z wyłączeniem skóry. Po-

krowce powinny mieć następujące wymiary: 

215 mm x 180 mm x 27 mm. Potencjalny 

partner powinien zapewnić wybór kolorów 

surowca, jak również możliwość umieszczenia 

w środku wkładki zapobiegającej rozmagneso-

waniu.  

BRDE20201026001   

Niemieckie przedsiębiorstwo specjalizujące 

się w produkcji, sprzedaży i konserwacji ro-

werów oraz rowerów elektrycznych, w związ-

ku z rosnącym zapotrzebowaniem na swoje 

produkty, poszukuje partnerów zainteresowa-

nych produkcją rowerów pod marką własną 

należącą do firmy z Niemiec. Przedsiębior-

stwo oferuje współpracę w oparciu o umowę 

o podwykonawstwie. 

 

 

BRRO20201020001     

Firma specjalizuje się w produkcji ręcznie 

robionych, ekologicznych kosmetyków na 

bazie mydła. Portfolio produktów firmy obej-

muje szeroką gamę kosmetyków do pielęgna-

cji twarzy i ciała, dla dzieci i dorosłych,  

w tym: produkty do pielęgnacji włosów: my-

dło do włosów, balsamy i maski; produkty do 

pielęgnacji twarzy i ciała: mydła do twarzy  

i ciała, peelingi, masła i olejki; do ciała,  

a także żele pod prysznic i sole do kąpieli; 

produkty dla dzieci: mydła w kostce i płynie 

o różnych kształtach, sole do kąpieli; produk-

ty do higieny jamy ustnej; produkty do gole-

nia. Kontrahent zainteresowany jest nawią-

zaniem współpracy z dostawcami szklanych 

pojemników na kosmetyki w różnych rozmia-

rach lub innych akcesoriów do pakowania. 

 

BRRU20201013001  

Rosyjska firma z branży medycznej planuje 

rozpocząć produkcję igieł rdzeniowych Qu-

incke. W tym celu nawiąże współpracę licen-

cyjną lub joint venture z przedsiębiorstwem, 

które ma doświadczenie na tym polu i dyspo-

nuje odpowiednią technologią.  

 

mailto:tomasz.charkot@darr.pl


 

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

10 

A: Dolnośląska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 

T: + 48 74 648 04 00 
F: + 48 74 648 04 17 
E: darr@darr.pl 
 
GPS: 50048’57’’N 

  16016’28’’E 

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

BUR— dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia i usługi o charakterze rozwojowym 

Internetowa baza usług rozwojowych prowadzona w formie systemu teleinformatycznego.  
Dedykowana instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.  
Baza realizuje obsługę następujących procesów: * publikacja ofert usług rozwojowych przez pod-
mioty świadczące usługi rozwojowe, * dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,  
* zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, * dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oce-
ny Usług Rozwojowych, * zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.  
Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

Konkurs „Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus” 

 

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 80 438 

E-mail: tpark@darr.pl 

Dolnośląski Park  
Technologiczny 
Lower Silesia Technology Park 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu 

„Design dla przedsiębiorców — Dostępność Plus”.  

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu: 
 

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego 

projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinanso-

wanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).  
 

Dofinansowanie można możesz przeznaczyć na: 

 usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym: 

 usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego 

 usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego 

 usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerial-

nych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania) 

 usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług dorad-

czych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami opera-

cyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub 

reklama 

 realizację inwestycji, w tym: 

 zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu 

 zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu 
 

Wnioskodawcą może być: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski po-

za Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim). 
 

Finansowanie projektów możliwe jest łącznie do 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Maksymalne dofinansowanie to 1 125 000 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 500 000 zł. 
 

Termin naboru wniosków: od 24.11.2020 roku do 28.07.2021 roku 
 

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus 
 

 

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

https://www.ncbr.gov.pl

