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... nie oferuje się przedsiębiorcom „tarcz”,
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prawnymi i finansowymi.
Takiej normalności, w której nie będziemy
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NextGenerationEU — pakiet odbudowy po COVID-19
NextGenerationEU to tymczasowy instrument odbudowy w wysokości
750 mld euro, który umożliwi Komisji pozyskiwanie funduszy na rynku
kapitałowym. Pomoże on w naprawieniu bezpośrednich szkód gospodarczych
i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa. Europa po pandemii
COVID-19 stanie się bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa,
odporniejsza i lepiej przygotowana na obecne i przyszłe wyzwania.

Najważniejszym elementem NextGenerationEU jest Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
którego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez
państwa UE. Ma on złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii koronawirusa oraz sprawić, by gospodarki państw członkowskich były bardziej odporne i lepiej przygotowane na wyzwania związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. Państwa
członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kolejny element NextGenerationEU to REACT-EU z budżetem 47,5 mld euro na wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy. W ramach REACT-EU nadal będą kontynuowane i rozwijanie środki reagowania kryzysowego i kryzysowe środki naprawcze stosowane w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa oraz inicjatywy
inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa. Narzędzie to pomoże w ekologicznej i cyfrowej odbudowie gospodarki
i zwiększeniu jej odporności. Fundusze zostaną udostępnione:
 Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS)
 Europejskiemu Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Te dodatkowe kwoty będą przekazywane z instrumentu NextGenerationEU w latach 2021–2022 oraz już w 2020 r. w ramach
ukierunkowanego dostosowania obecnych ram finansowych.
Środki z NextGenerationEU zasilą również dodatkowo inne europejskie programy lub fundusze, takie jak „Horyzont 2020”,
InvestEU, programy rozwoju obszarów wiejskich czy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).
Źródło tekstu i grafiki:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl#nextgenerationeu
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/#
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 30
Od lipca 2020 roku w Województwie Dolnośląskim obowiązuje Program
ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego, przyjęty Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca
20 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref
w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań
krótkoterminowych.
W dokumencie zostały określone działania naprawcze: krótko, średnio i długoterminowe. Działania powinny zostać zrealizowane do 31 lipca 2026 roku, zgodnie z przyjętym w dokumencie harmonogramem.
Program opracowano dla stref i substancji zanieczyszczających powietrze dla których w ocenie rocznej za rok 2018 wskazano
przekroczenia norm jakości powietrza i stwierdzono konieczność realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę
jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Konieczność uchwalenia nowego programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim wynika z art. 7 ustawy
z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019
r. poz. 1211, z późn. zm.) oraz wyników klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2018 rok, wykonanej przez GIOŚ
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie dolnośląskim,
Raport wojewódzki za rok 2018.
Program ochrony powietrza jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości
powietrza w odniesieniu do ww. zanieczyszczeń w strefach województwa dolnośląskiego oraz określa skuteczne i możliwe
do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1031 z późn. zm.).
Program ochrony powietrza zawiera w szczególności:
 informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń;
 podział źródeł zanieczyszczeń;
 scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu;
 harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania (krótkoterminowe – na okres nie dłuższy niż 2 lata,
średnioterminowe – na okres nie dłuższy niż 4 lata, długoterminowe – na okres nie dłuższy niż 6 lat);
 szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych;
 wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych;
 planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji wielkości emisji oraz planowane
wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem
oraz w roku zakończenia realizacji programu;
 podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych;
 obowiązki i ograniczenia wynikające z programu;
 uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień programu.
Integralną część programu stanowi plan działań krótkoterminowych.
W programie scharakteryzowane zostały następujące strefy: Strefa aglomeracja wrocławska Strefa miasto Legnica
Strefa miasto Wałbrzych Strefa dolnośląska (obejmująca praktycznie cały obszar województwa dolnośląskiego z wyjątkiem miast: Wrocław, Legnica i Wałbrzych).
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi na potrzeby dokumentu na terenie województwa dolnośląskiego podstawowym problemem związanym z jakością powietrza jest nadmierne zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, pyłem zawieszonym
PM2,5, benzo(a)pirenem oraz, na terenie miasta Wrocławia, ditlenkiem azotu. W okresach ciepłych sporadycznie pojawiają
się podwyższone stężenia ozonu. A w północnej części województwa problemem są podwyższone stężenia arsenu związane
z przemysłem przetwórczym metali nieżelaznych.
Wykaz wszystkich planowanych działań naprawczych w województwie dolnośląskim wskazanych w programie:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego.
2. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe).
3. Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących realizację działania DsOeZn i wdrażania uchwał antysmogowych (https://czystezasady.pl/5-2/uchwala-antysmogowa/.
4. Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach.
5. Nasadzenia zieleni wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych we Wrocławiu, o SDR>30 000 pojazdów.
6. Edukacja ekologiczna.
7. Poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej poprzez wymianę autobusów na przynajmniej spełniające normę EURO6,
w strefie aglomeracja wrocławska.
8. Budowa instalacji do usuwania arsenu z gazów odlotowych z suszarń koncentratów miedzi poprze dodanie II stopnia odpylania.
9. Realizacja działań ograniczających emisje arsenu poprzez:
- kontynuację poprawy parametrów procesowych dopalania gazów w komorach dopalania pieca KPO2, KPO3, KPO4;
- redukcję emisji niezorganizowanej dzięki zabudowie okapów miejsc odlewania stopów i żużli do kadzi;
- zwiększenie zdolności strącania związków arsenu z gazów technologicznych
w środowisku mokrym instalacji odsiarczania
10. Modernizacja urządzeń oczyszczających gazy procesowe w instalacjach:
- wentylacja spustu z pieca zawiesinowego Instalacji Produkcji Miedzi HMG II,
- konwertory Instalacji Produkcji Miedzi HM Głogów II,
- piece Doerschla w Instalacji Produkcji Ołowiu.
Treść uchwały oraz programu są dostępne pod linkiem:
https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/4389/akt.pdf
Źródło:
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IATI — Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska
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 zdefiniowanymi 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 poszczególnych obszarów tematycznych.
Środowisko — w ramach tego obszaru tematycznego utworzono na chwilę obecną pięć Centrów Kompetencji.
W bieżącym wydaniu prezentujemy Centrum Kompetencji Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska.
Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska łączy zarówno instytucje naukowe jak i firmy komercyjne posiadające szerokie doświadczenie w wykorzystaniu
różnego rodzaju danych satelitarnych do badania procesów środowiskowych.
Celem centrum jest wdrażanie wspólnych projektów dotyczących rozwoju
technik satelitarnych w zagadnieniach takich jak:  badanie naturalnych zagrożeń,  analizy zanieczyszczeń,  badanie biomasy,  identyfikacja zmian
w wykorzystaniu terenu, a także  monitoring osiadań terenu.
Wymienione analizy, stanowiące jedynie część kompetencji Centrum, mogą być wykonywane przy użyciu różnego rodzaju danych satelitarnych, np. zobrazowań radarowych czy multispektralnych.
Obszary zainteresowania Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska:
 rozwój metod przetwarzania satelitarnych zobrazowań SAR interferometria oraz polarymetria radarowa);
metod przetwarzania

 rozwój

satelitarnych

zobrazowań

multispektralnych/

hiperspektralnych;

 wykorzystanie satelitarnych zobrazowań w różnych zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska;
 zaawansowane analizy danych przestrzennych;

 tworzenie i zarządzanie przestrzennymi bazami danych;
 rozwój oprogramowania do przetwarzania danych satelitarnych.
Centrum oferuje wykorzystanie technologii satelitarnych do monitoringu środowiska, w tym:
 monitoring deformacji terenu,
 monitoring osuwisk,
 obserwacja fali powodziowej,
 monitoring zmian zagospodarowania terenu,
 monitoring zanieczyszczeń.
Kontakt:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Tel.: 12 617 23 68
E-mail: lesniak@agh.edu.pl
http://home.agh.edu.pl/~geoinf/pl/main/
Kontakt:
Biuro IATI Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370
Tel.: +48 71 320 47 67
E-mail: kontakt@iati.pl

Źródło: www.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
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Zmiana klimatu: Jak wykorzystać lasy w UE do zrównoważenia emisji CO2
Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 182 mln hektarów, co stanowi 43%
powierzchni UE. Pomiędzy krajami UE występują znaczne różnice w wielkości powierzchni lasów: tylko siedem państw - Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska,
Hiszpania i Szwecja - odpowiada za ponad 70% lasów w całej UE.
Lasy są ważne dla utrzymania ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją,
są częścią cyklu wodnego, pozwalają chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko
dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają regulować lokalny klimat. Zdrowe
lasy są ważne także dla walki ze zmianą klimatu, bo wychwytują dwutlenek węgla,
zmniejszając jego ilość w atmosferze. Dlatego działania na rzecz lasów są jednym
z aspektów walki Unii Europejskiej ze zmianą klimatu.
Kwestie gospodarki leśnej w UE są objęte przepisami odnoszącymi się do sektora
użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa - w skrócie
LULUCF (ang. Land use, land-use change, and forestry ) - i obejmują głównie grunty
leśne i grunty rolne, a także grunty, których użytkowanie zmieniono z lub na jedno
z tych zastosowań.
Sektor ten również przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, np. przez zmianę
sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane na potrzeby
produkcji rolnej, gdy wycina się drzewa lub ze względu na hodowlę zwierząt
na gruntach rolnych.
Jednak w przeciwieństwie do innych sektorów, może także pochłaniać CO 2 z atmosfery, głównie dzięki lasom. Szacuje się, że unijne lasy mogą pochłaniać 8,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE każdego roku.
Projekt zajęcia się skutkami zmian użytkownia gruntów w kwestii lasów jest jedną z trzech propozycji, które mają pomóc UE wywiązać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Obecny cel redukcji emisji UE wynosi 40% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.), ale 8 października 2020 r. Europosłowie wezwali do ustanowienia bardziej ambitnego celu redukcji o 60%, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.
Pozostałe dwie propozycje dotyczą reformy unijnego systemu handlu emisjami,
który obejmuje emisje z przemysłu, oraz rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które odnosi się do sektorów nieobjętych systemem handlu emisjami, takich jak transport, rolnictwo, budownictwo i gospodarka odpadami.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego przegłosowali swoje stanowisko w sprawie nowej strategii leśnej UE 8 października 2020 roku. Parlament uznał kluczowe
korzyści dla klimatu płynące z lasów i sektora leśnego i ponownie podkreślił potrzebę wspierania środowiskowego, gospodarczego i społecznego zrównoważenia lasów
oraz prowadzenia gospodarki leśnej w zrównoważony sposób.
Parlament Europejski przegłosował sprawozdania, w których wzywa Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań mających na celu promowanie zrównoważonej
gospodarki leśnej w UE i ochronę lasów za granicą poprzez usuwanie wyrobów przyczyniających się do wylesiania (deforestacji) z unijnych łańcuchów dostaw. Wyprzedza to prezentację strategii leśnej Komisji Europejskiej, która planowana jest na początek 2021 r.
Sprawozdania podkreślają, że istnieje oczywisty związek między zrównoważonym
zarządzaniem lasami i ograniczeniem problemu deforestacji z ambitnymi celami Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz
bioróżnorodności.

Źródło tekstu i grafiki:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170711STO79506/
walka-ze-zmiana-klimatu-panstwa-czlonkowskie-powinny-kompensowac-wycinkelasow
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/euaffairs/20201015STO89416/zrownowazone-lesnictwo-poslowie-do-pe-chca-walczyc-z
-wylesianiem
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Spotkania on-line B2B podczas Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Graz zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych on-line, organizowanych podczas Health Tech Hub Styria Pitch & Partner w dniu 28 stycznia 2021 roku.
Health Tech Hub Styria (HTH Styria) to inicjatywa 6 wiodących interesariuszy w austryjackiej Styrii (Human.technology Styria, Joanneum Research, Medical University of Graz, SFG, Science Park Graz i City of Graz) oraz sieci Enterprise Europe Network Austria. Po bardzo udanym wydarzeniu inauguracyjnym w 2019 roku i jego ekscytującej kontynuacji w 2020 roku, tym
razem - ze względu na ograniczenia podróży wywołane przez COVID-19 - partnerstwo oferuje zwięzłe, ale pełne akcji, wirtualne wydarzenie z fascynującymi działaniami, takimi jak: międzynarodowe przemówienia, sesje pitchingowe, wcześniej
umówione spotkania b2b i wiele więcej.
Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli branż biotechnologicznej oraz e-zdrowie:
 start-up’y








naukowców
inwestorów
przedsiębiorstwa
przemysł
użytkowników końcowych (lekarzy, szpitale itp.)
interesariuszy krajowych i regionalnych

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 znajduje się pod linkiem: https://www.hth-styria.com/Home
 rejestrację należy dokonać on-line pod linkiem: https://www.hth-styria.com/signup
 ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 27 stycznia 2021 roku
 informacja o potencjalnych partnerach do rozmów jest dostępna pod linkiem: https://www.hth-styria.com/participants
 agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://www.hth-styria.com/agenda
Jak przebiega proces rejestracji?
Krok 1. Zarejestruj się do 27 stycznia 2021 roku 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://www.hthstyria.com/marketplace. W profilu należy opisać 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 Ciebie
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, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa

6

Wirtualne spotkania Bringing Value to Agrobiomass

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do udziału
w wirtualnych spotkaniach biznesowych Bringing Value to Agrobiomass, organizowanych w dniach 10-11 lutego 2021 roku.
Do udziału w spotkaniach szczególnie zapraszamy, przedsiębiorców reprezentujących następujące branże:

 produkcja energii odnawialnej
 biorafinacja
 produkcja agrobiomasy
 logistyka i obsługa
Więcej informacji na temat Bringing Value to Agrobiomass jest dostępnych
witrynie internetowej:
https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/
Sposób rejestracji:
 Wypełnij formularz rejestracyjny, dostępny pod linkiem: https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/
 Rejestracja jest otwarta: do dnia 8 lutego 2021 roku
 Po rejestracji można zapraszać partnerów do spotkań, wybierając ich z katalogu, dostępnego pod linkiem:

https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/participants
 Każdy zarejestrowany uczestnik może zarządzać agendą spotkań przy użyciu swojego indywidualnego konta

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Szczegółowych informacji udziela: Tomasz Charkot, Tel.:74 64 80 438, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl
Przedsiębiorco, wykorzystaj możliwość i poznaj nowych partnerów biznesowych z sektora biomasy oraz energii odnawialnej podczas spotkań B2B,
realizowanych w formie online. Spotkania to również świetna okazja, aby
w prosty i ekonomiczny sposób znaleźć możliwość do ekspansji na nowe rynki
lub poszerzyć łańcuchy dostaw.

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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Spotkania on-line B2B podczas Smart Building Levante

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Bari zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych on-line, organizowanych podczas Smart Building Levante w dniach 19-20 lutego 2021 roku.
Smart Building Levante to wydarzenie poświęcone budowlanym i terytorialnym innowacjom technologicznym
w południowych regionach Włoch. Jest wynikiem wielu działań realizowanych we Włoszech pod marką Smart Building Italia.
Smart Building Levante, bardziej niż inne, jest znakiem firmowym innowacji technologicznych i może reprezentować
cały sektor automatyki domowej i budynkowej oraz integracji systemów.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branż:  efektywność energetyczna i HVAC,  energie odnawialne,
 bezpieczeństwo,  technologie Smart City,  łączność, Audio/Video,  automatyka domowa,  systemy elektryczne i inteligentne oświetlenie oraz  instalatorów,  projektantów,  ICT menadżerów,  integratorów systemów,  hurtowników
i dystrybutorów oraz  administratorów budynków.
Ważne daty i informacje:
 witryna internetowa wydarzenia znajduje się pod linkiem: https://smart-building-levante.b2match.io/
 rejestrację należy dokonać on-line pod linkiem: https://smart-building-levante.b2match.io/signup
 ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 12 lutego 2021 roku
 informacja o potencjalnych partnerach do rozmów jest dostępna pod linkiem: https://smart-building levante.b2match.io/

participants
 agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://smart-building-levante.b2match.io/agenda
Publikacja profilu biznesowego
Utwórz przejrzysty i zwięzły profil, aby zwiększyć swoją widoczność na platformie b2match. Twój profil powinien opisywać, kim jesteś, co możesz zaoferować
potencjalnym partnerom i kogo chcesz poznać. Dobry opis Twojego biznesu
wygeneruje znacznie więcej zaproszeń na spotkania oraz będzie widoczny
przed, w trakcie i po wydarzeniu.
Przegląd profili uczestników
Dowiedz się, kto oferuje ciekawe i obiecujące możliwości biznesowe.
Wysyłanie i odbieranie zaproszeń na spotkania
Bądź aktywny! Przeglądaj opublikowane profile uczestników i wysyłaj zaproszenia na spotkania do tych, z którymi chcesz się spotkać na wydarzeniu.
Dodanie sensownej uwagi, dlaczego jesteś zainteresowany spotkaniem, zwiększy szansę, że Twoja prośba zostanie zaakceptowana. Zazwyczaj zaakceptowane wezwania na spotkania zostaną zaplanowane automatycznie. Dzięki temu
masz natychmiastowy dostęp do czasu i miejsca spotkania.
Przygotowanie do wydarzenia
Na krótko przed wydarzeniem otrzymasz e-mail z harmonogramem spotkań

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network
Klauzulą informacyjną RODO
Szczegółowych informacji udziela: Karolina Sobocińska, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

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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OFERTY KOMERCYJNE
BRDE20201124002

BRSE20201120001

BRTR20200812001

Niemiecki dystrybutor poszukuje producentów podzespołów elektronicznych i elektromechanicznych. Firma działa od wielu lat
jako dystrybutor aktywnych i pasywnych
komponentów elektronicznych, a także komponentów i podzespołów elektromechanicznych wykorzystywanych w różnych branżach.
Klient zainteresowany jest nawiązaniem
współpracy z producentami takich podzespołów jak czujniki, magnesy, przekaźniki, zaciski, wyłączniki i bezpieczniki. Firma oferuje
pośrednictwo handlowe w ramach umowy
agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu zabawek, poszukuje doświadczonych podwykonawców do produkcji
zabawek drewnianych z oznaczeniem CE,
dla dzieci w wieku do 3 lat. Firma oferuje
długoterminową współpracę w celu dostarczenia 12 już zaprojektowanych modeli zabawek, jak również nowych projektów w przyszłości. Zabawki powinny być
produkowane z materiałów organicznych,
ekologicznych lub drewna z certyfikatem
FSC.

Turecka firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań IT dla takich sektorów jak
branża budowlana, energetyczna czy
e-commerce, poszukuje nowych dostawców,
by rozszerzyć swoją ofertę o ich rozwiązania.
Firma posiada biura nie tylko w Turcji, ale i w
Holandii, dostarczając aplikacje, strony,
oprogramowanie CRM i ERP i wiele innych do
klientów z branż budowlanej, energetycznej,
e-commerce, jak również opieki zdrowotnej,
edukacji czy nieruchomości.

BRSE20201112001

Ukraiński producent tłoczonego soku jabłkowego nawiąże współpracę z producentami cydru. Specjalizująca się w produkcji
tłoczonego soku jabłkowego firma działa
na rynku ukraińskim od 2017 roku. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest nawiązaniem współpracy z producentami cydru
w ramach umowy licencyjnej.

Szwedzka firma nawiąże współpracę z producentami świec zapachowych, pakowanych
w różne szklane słoiczki. Potencjalny partner
powinien oferować duży wybór kolorów
i zapachów świec. Wielkość zamówień wyniesie od 100 do 1000 sztuk, przy czym szwedzka firma zakłada długoterminową współpracę.

BRUA20201030001

TRAT20201111001
Austriacka hurtownia produktów ortopedycznych poszukuje partnera do wspólnego opracowania nowych ortez i bandaży. Potencjalny
partner powinien mieć doświadczenie w przetwarzaniu materiałów tekstylnych i małych
elementów metalowych. Austriacka firma
zajmie się dystrybucją i sprzedażą gotowych
produktów. Oferowana forma współpracy to
umowa produkcyjna.

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:
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.

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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ERA-NET ENERDIGIT, 1. konkurs (MICall20)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 14 grudnia 2020 r. uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Ogólnym celem Joint Call 2020 jest wspieranie transnarodowych działań
w zakresie badań i innowacji, uwalnianie potencjału transformacji cyfrowej na rzecz zrównoważonego społeczeństwa energetycznego. Przyspieszając wdrażanie, adaptację i tworzenie wiedzy rozwiązań cyfrowych także w systemach i sieciach energetycznych, konkurs ten wspiera następujące
cele º przyspieszenie przejścia na zieloną energię we wszystkich sektorach systemu energetycznego
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw; º kształtowanie nowych transnarodowych
możliwości biznesowych i inwestycyjnych poprzez łączenie sektorów i rozwój nowych łańcuchów
wartości w innowacyjnych i opłacalnych rozwiązaniach energetycznych, tworząc w ten sposób nowe
możliwości zatrudnienia i przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego środowiskowo wzrostu finansowego; º zapewnienie trwałości
społecznej i spójności z cyfryzacją w innych sektorach w postępie przejścia na zieloną energię.
Wnioskodawcy: Ê Przedsiębiorca (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo) Ê Grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże
przedsiębiorstwo + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu:
www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020. Do 17 lutego 2021r. konsorcjum międzynarodowe powinno złożyć poprzez system elektroniczny „registration of interest”, tj. deklarację udziału w konkursie. „Registration
of interest” jest etapem koniecznym przed złożeniem wniosku międzynarodowego („full project ”). Równolegle z naborem wniosków
będzie trwał compulsory advisory period. W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji dostosowującej wniosek do wymogów agencji finansującej (NCBiR w Polsce). Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek. Budżet NCBR: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło
budżet w wysokości 600 000 EUR.
Termin naboru wniosków: od 14.12.2020 roku do 06.05.2021 roku
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/1-konkurs-micall20/
Źródło tekstu i grafiki: https://www.ncbr.gov.pl/

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 80 438
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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