Newsletter 11/2021
Kolejny nabór w projekcie „System Wczesnego Ostrzegania”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przewiduje
uruchomienie
w
terminie
7-21 grudnia 2021 roku kolejnego naboru
w ramach projektu „System Wczesnego
Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” - SWO.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wykonawcą rekrutującym
do projektu w Makroregionie 4 dla województw: dolnośląskiego i opolskiego.
Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu
wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajdujących
się w okresowych trudnościach oraz wyposażenie tych
przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do wczesnego
zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz podejmowania
działań prewencyjnych.
Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:
 spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia
do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio
z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
 istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
 niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
lub z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.
W ramach projektu oferowana jest  możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz  wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy
kondycji przedsiębiorstwa.
Maksymalna wysokość wsparcia to 16 000,00 zł netto, które można przeznaczyć
na zakup wybranych usług rozwojowych: szkoleń, doradztwa lub mentoringu. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące naboru będą dostępne na witrynie internetowej www.darr.pl oraz www.parp.gov.pl w momencie uruchomienia naboru.
Witryna internetowa projektu:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: swo@darr.pl
Projekt prezentowaliśmy w wydaniu 07/2021 biuletynu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014–2020.
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Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027
Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce
w latach 2021-2027.
Została opracowywana na podstawie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania
Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).
Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową polityka spójności na lata
2021-27 ma obejmować następujące fundusze:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),  Fundusz Spójności
(FS),  Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Natomiast wspólna polityka
rybołówstwa obejmie  Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.
Instrumentami realizacji UP będą krajowe i regionalne programy:  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
(FENG),  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),  Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ),  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),  Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST),  Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji (TPST),  regionalne programy operacyjne (dla każdego z województw) oraz  program Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Programy te wraz z UP stworzą spójny system dokumentów programowych polityki
spójności w perspektywie 2021-2027 w Polsce.
Umowa Partnerstwa określa kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, wskazuje oczekiwane rezultaty
oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe. Dokument stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów. Programy precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji stanowiące uszczegółowienie
zapisów UP. UP prezentuje również zarys sytemu koordynacji pomiędzy programami i funduszami oraz zapisy dotyczące komplementarności polityki spójności i EFMRA ze Wspólną Polityką Rolną, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i innymi instrumentami UE, a także przedstawia ogólne założenia podziału interwencji między poziom krajowy i regionalny na poziomie poszczególnych celów polityki.
Zgodnie z zapisami UP Polska w latach na lata 2021-2027 będzie realizować działania w ramach wszystkich pięciu celów
polityki spójności oraz celu dodatkowego umożliwiającego obywatelom i regionom łagodzenie społecznych, gospodarczych
i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, a mianowicie:
„Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa
dzięki promowaniu
innowacyjnej i inteligentnej transformacji
gospodarczej” (CP1)

„Lepiej połączona
Europa” (CP3)

„Bardziej przyjazna dla
środowiska niskoemisyjna Europa” (CP2)

„Europa o silniejszym
wymiarze społecznym” (CP4)

„Umożliwienie regionom i obywatelom
łagodzenia społecznych, gospodarczych i
środowiskowych
skutków transformacji
w kierunku gospodarki neutralnej dla
klimatu” (CP6)

„Europa bliższa obywatelom” (CP5)

Obszary wsparcia w ramach wskazanych celów:
CP1





wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze gospodarczej kraju oraz wykorzystywanie zaawansowanych
technologii
wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i administracji
publicznej na rzecz nowoczesnej gospodarki
wzmacnianie łączności cyfrowej

CP2










efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów
cieplarnianych
wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł
wsparcie infrastruktury energetycznej, w tym magazynowania energii oraz inteligentnych systemów (smart grids)
przystosowanie do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku
klęsk żywiołowych oraz katastrof, wsparcie odporności
i podejścia ekosystemowego
zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa, wspieranie
dostępu do wody
gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywne wykorzystanie zasobów
wzmacnianie ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury
transport niskoemisyjny i mobilność miejska

CP4







rynek pracy, zasoby ludzkie
edukacja i kompetencje
włączenie i integracja społeczna
ochrona zdrowia, w
w obszarze zdrowia
kultura i turystyka

tym

opieka

długoterminowa

Projekt Umowy Partnerstwa w wersji z sierpnia 2021 roku jest dostępny pod linkiem:
https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Fundusze_Europejskie/KSE_2021-08-23_-_Tekst_ost.__Umowa_Partnerstwa_na_lata_2021-2027.pdf
Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/umowa-partnerstwa
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 41
W imieniu Instytutu Rozwoju Terytorialnego zachęcamy do zapoznania się
z wynikami opracowania wykonanego na zlecenie Instytutu Rozwoju w ramach prac nad Strategią Energetyczną Dolnego Śląska – kierunkami wsparcia
sektora energetycznego, którego celem była diagnoza stanu obowiązującego
w Polsce prawa regulującego wytwarzanie energii, w tym zwłaszcza energii ze źródeł odnawialnych, jej dystrybuowania oraz wykorzystywania
wraz z usługami towarzyszącymi tym procesom.
Szczególną uwagę poświęcono realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Istotnym aspektem analizy było również
wskazanie roli samorządu terytorialnego a zwłaszcza samorządu regionalnego.
Opracowanie jest próbą odpowiedzi na następujące pytania:
 Jakie bariery prawne powinny być usunięte aby umożliwić: rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej, tworzenie się efektywnych klastrów
i spółdzielni energetycznych oraz innych form współpracy i działalności w
zakresie wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii z odnawialnych źródeł energii ?
 Jakie zmiany prawne powinny zostać wprowadzone i jakie narzędzia
prawne powinna posiadać administracja publiczna – szczególnie szczebla
regionalnego, aby możliwe było przeprowadzenie transformacji energetycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej w Polsce, zgodnie z celami
polityki unijnej ?
 Jak kształtowane powinny być rola i kompetencje samorządu wojewódzkiego w kontekście stymulowania transformacji
energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej ?
Podstawowe wnioski zawarte na stronie 87 publikacji są następujące:
Przeprowadzona w opracowaniu analiza stanu prawa pozwoliła wskazać na szereg jego luk, a niekiedy wręcz sprzeczności
negatywnie wpływających na proces transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej, do których Polska
zobowiązana jest jako członek Unii Europejskiej, ale też z racji szeregu zobowiązań międzynarodowych.
Uczestnicy rynku ponoszący największe koszty transakcyjne opisane zdani są na decyzje zapadające bez ich udziału, a często nawet wiedzy o założeniach, czy terminie ich wprowadzania. Stąd też zwrócono uwagę na te szczególnie istotne rozwiązania prawne, które wymagają zmiany w kierunku niwelacji stopnia asymetrii układu.
Badania prawnoporównawcze pozwoliły też ocenić układ informacyjny na tle przyjętych rozwiązań w niektórych państwach
europejskich, z których szczególnie duński model współuczestnictwa i współwłasności wydaje się być ciekawym punktem
odniesienia dla zmian polskiego prawa pozytywnego. Podobnie jak pomogły ocenić udział samorządu terytorialnego, zwłaszcza regionalnego, ale też lokalnego, w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej, co przy ocenie niezadowalającej prowadziło do sformułowania wniosków de lege ferenda, które udział ten mogłyby zwiększyć i zdywersyfikować. Ma to znaczenie
w kontekście ustaleń poczynionych w zakresie sieciowego charakteru powiązań prawnych i organizacyjnych rozwijającej się
transformacji energetycznej, w których pojawiają się zwłaszcza formy organizacyjne łączące organy - głównie jednostek
samorządu terytorialnego – z podmiotami gospodarczymi, jak choćby na przykładzie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.
Futurystyczna wizja samo-wystarczalnych energetycznie powiatów i gmin w Polsce jest nie tylko bardzo atrakcyjna z punktu
widzenia ich kosztów ponoszonych obecnie na zakup energii, ale przede wszystkim wydaje się być jedynie racjonalnym rozwiązaniem w obliczu konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej, która z racji niespełniania jak na razie przez Polskę stawianych wymagań unijnych do obniżania emisji CO2 jest przyczyną poważnych obciążeń finansowych.
Poczynione w opracowaniu uwagi rekomendacje winny stać się przedmiotem dyskusji i dalszych prac koncep cyjnych, a w ostateczności mogą stać się wręcz przyczynkiem dla konkretnych projektów zmian legislacyjnych.
POSTULATY DE LEGE FERENDA zawarte w publikacji (strona 65)











SAMORZĄD LOKALNY
Proponowane są zmiany legislacyjne w celu dostosowania ustawy OZE, w zakresie jakim
powierza kompetencje organom administracji rządowej, do założeń KPEiK oraz PEP 2040,
który z kolei podkreśla znaczenie energetyki rozproszonej w procesie transformacji
energetycznej.
Istnieje konieczność dalszego wspierania i poszerzania dofinansowania programów
i inwestycji proekologicznych przez gminy. Powinno nastąpić szersze prowadzenie działań
promocyjnych na rzecz transformacjienergetycznej oraz programów finansujących inwestycje z tego zakresu.
Ważne jest stałe zwiększanie spójności działania całego systemu w zakresie transformacji energetycznej.Należy wzmacniać i koordynować współpracę na poziomie unijnym,
krajowym, regionalnym i lokalnym.Powinny być też podjęte szersze działania na rzecz
współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą w większym zakresie wspierać
działania władz lokalnych, co też wpłynie pozytywnie na budowanie społe czeństwa
obywatelskiego.
Wzrasta rola transformacji energetycznej na poziomie lokalnym. Wydaje się, że zadania
te mogą być szerzej realizowane w ramach polityki rozwoju. Biorąc pod uwagę aktualne
problemy ekologiczne transformacja energetycznej i osiągnięcie neutralności energetycznej winna stanowić jeden z fundamentalnych priorytetów. Powiat, który nie został
wyposażony przez ustawodawcę w zbliżonedo gminy zadania i instrumenty prawne,
powinien być włączony w te działania w celu zapewnienia spójności całego systemu.
W celu utworzenia tzw. strefy czystego transportu konieczna jest nowelizacja ustawy
o elektromobilności w celu dostosowania przepisów tej ustawy do problemów praktycznych wynikłych w trakcie jej stosowania.










SAMORZĄD REGIONALNY
Uznanie prymatu działań w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej.
Kształtowanie regionalnej struktury paliwowej uwzględniającej dynamiczny wzrost odnawialnych źródeł energii.
Zaktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa zorientowanego na maksymalnewykorzystanie potencjału obszaru Dolnego Śląska na rozwój
energetyki odnawialnej.
Harmonizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego ze Strategią Energetyczną Dolnego Śląska przy uznaniu transformacji energetycznej za cel priorytetowy.
Zacieśnianie współpracy transgranicznej z Czechami i Niemcami, jako regionami trudnymi
do dekarbonizacji.
Dołączenie do platform współpracy coal-regions.
Racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie środków finansowych na transformację
energetyczną z mecha-nizmu NextGenerationEU.

Dokument do pobrania z linku:
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosci/download/file_id/1574/doc_id/668.html
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.irt.wroc.pl/
Publikacja pt.: „REKOMENDACJE DO ZMIAN LEGISLACYJNYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ I OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI
KLIMATYCZNEJ” pod red. dr hab. Jerzego Korczaka, Wrocław 2021
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EIT Urban Mobility: inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
EIT Urban Mobility to kolejna Wspólnota Wiedzy i Innowacji powołana w ramach
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Utworzona w 2019 roku.
Koncentruje się nad zachęcaniem do pozytywnych zmian w sposobie poruszania
się ludzi po miastach, aby uczynić je miejscami bardziej przyjaznymi do życia
miejscami. EIT Urban Mobility ma stać się największą europejską inicjatywą zmieniającą mobilność w miastach.EIT przeznaczył na ten cel 400 mln EUR na lata 2020-2026.
W oparciu o miasta jako żywe laboratoria, partnerzy przemysłowi i uniwersyteccy EIT Urban Mobility demonstrują, w jaki sposób mogą działać nowe technologie , aby rozwiązywać rzeczywiste problemy w prawdziwych miastach, transportując ludzi,
towary i odpady w inteligentniejszy sposób.
Program realizowane w ramach EIT Urban Mobility wspierają wizję tworzenia bardziej przyjaznych do życia przestrzeni
miejskich. Poprzez wspieranie innowacji i transformacji dąży się do  poprawy jakości życia,  obniżenia emisyjność mobilności i  zwiększenia konkurencyjność gospodarki europejskiej.
EIT Urban Mobility zajmuje się ośmioma wyzwaniami w zakresie mobilności społecznej i miejskiej:
Wyzwanie 1 (C1)
Osiągnięcie zrównoważonego
rozwoju miast

Wyzwanie 2 (C2)
Odciążenie naszych sieci
transportowych

Wyzwanie 3 (C3)
Rosnący talent interdyscyplinarny

Wyzwanie 4 (C4)
Ekologiczny i bezpieczny
transport dla ludzi
i towarów, w tym odpadów

Wyzwanie 5 (C5)
Eksploatacja danych

Wyzwanie 6 (C6)
Zwiększenie konkurencyjności branży mobilności

Wyzwanie 7 (C7)
Kształtowanie ram dla zmian
regulacyjnych i behawioralnych

Wyzwanie 8 (C8)
Zarządzanie miejskie

Aktywności podejmowane w ramach EIT Urban Mobility w ramach tych ośmiu wyzwań realizowane są poprzez następujące programy:
Klub Miasto

Akademia

Fabryka

Umożliwienie
zmian poprzez

Budowanie zdolności

Zapewnienie wpływu

Umożliwienie

Kreowanie biznesu

Innowacje

Dostarczanie rozwiązań

Tworzenie opcji

zmian: sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju miast, a także rozprężania sieci transportowej, aby

stworzyć bardziej przyjazne przestrzenie miejskie, tworząc platformę i sieć wysokiej rangi europejskich i globalnych miast w
celu współpracy, wymiany najlepszych praktyk, a także zwiększania skali i wdrażania rozwiązań.

Budowanie

zdolności: szkolenie nowej generacji praktyków mobilności miejskiej. Poprzez różne formaty adresowane są do

wszystkich grup docelowych, co umożliwia całościowe zrozumienie mobilności w miastach i dążenie do przezwyciężenia fragmentacji w systemie edukacji.

Dostarczanie rozwiązań: umożliwienie i aktywowanie najzdolniejszych europejskie zespołów start-up’ów do opracowywania
nowych aplikacji, systemów modeli biznesowych i danych na rzecz rozwoju świata mobilności w miastach.

Tworzenie opcji: wykorzystanie i unowocześnianie pomysłów na wdrożenie poprzez projekty innowacyjne. Projekty innowacyjne są ukierunkowane na wyzwania, rynkowe i zorientowane na rozwiązania. Przyczyniają się do pokonania wyzwań związanych z ekologicznym i bezpiecznym transportem miejskim, wykorzystaniem danych oraz zmianami regulacyjnymi i behawioralnymi.
EIT Urban Mobility funkcjonuej w oparciu o pięć centrów innowacji (centrów kolokacji):
Kopenhaga – CLC North (Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Holandia)
Monachium – CLC Central (Niemcy, Włochy, Turcja)
Helmond – CLC West (Belgia, Francja, Holandia, Wielka Brytania)
Praga – CLC East (Czechy, Niemcy, Węgry, Izrael)
Barcelona – CLC South (Hiszpania, Szwajcaria)
Witryna internetowa EIT Urban Mobility:
https://www.eiturbanmobility.eu/
Kontakt do EIT Urban Mobility:
Torre Glories, Diagonal 211
25th floor
08018 Barcelona
Spain

Źródło tekstu i grafiki:
https://www.eiturbanmobility.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu
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Dyrektywa Drugiej Szansy
Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia
20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia
długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności
i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa
o restrukturyzacji i upadłości) jest harmonizacja krajowych porządków prawnych
oraz utworzenie efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Mają one umożliwić przedsiębiorcom doświadczającym trudności przeprowadzenie skutecznej diagnozy oraz udzielenie im wsparcia w przezwyciężeniu powstałych
problemów.
Dyrektywa wprowadza wiele ciekawych i względnie nowych lub już wcześniej znanych, ale zreformowanych rozwiązań, których zadaniem jest ochrona oraz polepszenie sytuacji przedsiębiorcy w obliczu ryzyka braku płynności finansowej.
Pierwszym z tych rozwiązań są z pewnością narzędzia wczesnego ostrzegania (ang.
early warning tools). Pozwalają one wykryć okoliczności, które mogłyby prowadzić do pojawienia się prawdopodobieństwa
niewypłacalności i które sygnalizują dłużnikowi konieczność podjęcia niezwłocznych działań naprawczych. Należy w tym miejscu wspomnieć m.in. mechanizmy alarmowe w przypadku niedokonania określonych rodzajów płatności przez dłużnika. Mechanizmy alarmowe mogłyby być uruchamiane np. przez organ podatkowy lub stosowany krajowy organ zajmujący się ubezpieczeniami społecznymi (np. ZUS), który od dłuższego czasu nie rejestrowałby obowiązkowych wpłat.
Innym narzędziem wczesnego ostrzegania są z pewnością usługi doradcze świadczone przez organizacje publiczne bądź
prywatne, czy nawet informacje przesyłane od osób trzecich, takich jak księgowi – co może budzi pewne obawy tejże
branży z uwagi na spoczywające na nich inne obowiązki, ale także otwierać nowe możliwości związane z prowadzoną działalnością – którzy mają dogłębną wiedzę o konkretnym przedsiębiorstwie, jak i o majątku jakim dysponuje dłużnik. Niemniej
jednak Dyrektywa pozostawia w tym temacie pewną swobodę państwom członkowskim UE. Nie narzuca dokładnych mechanizmów, jedynie kreuje wymóg ich zapewnienia. Zgodnie z duchem Dyrektywy zasadnym wydaję się też stworzenie portali,
bądź stron internetowych zawierających informacje nie tylko o aktualnie istniejących
narzędziach wczesnego ostrzegania, ale również o postępowaniach i środkach dotyczących restrukturyzacji, aby w jak najprostszy i najtańszy sposób umożliwić dostęp do
nich jak największej liczbie podmiotów.
Dyrektywa wprowadza pojęcie ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Powinny one
przede wszystkim umożliwić dłużnikom przejście w sposób skuteczny przez proces restrukturyzacji na wczesnym jej etapie, dzięki czemu ograniczy się niewypłacalności
i niepotrzebną likwidację rentownych przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 4 Dyrektywy
w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo niewypłacalności, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić dłużnikom dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczej, które pozwalają im przeprowadzić restrukturyzację, z myślą o zapobieżeniu niewypłacalności oraz zapewnieniu ich rentowności – bez uszczerbku dla innych rozwiązań pozwalających uniknąć niewypłacalności – a tym samym ochronie miejsc pracy i utrzymaniu prowadzonej przez siebie działalności. Dyrektywa przewiduję również
takie sytuacje, w których dłużnicy zostają ograniczeni bądź nawet wykluczeni z możliwości skorzystania z ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Może to dotyczyć między innymi przedsiębiorców-dłużników, którzy zostali skazani na mocy prawa
krajowego za poważne naruszenia obowiązków w zakresie rachunkowości lub księgowości. Wykluczenie może nastąpić również
w sytuacji negatywnego wyniku testu rentowności, który stwierdzi brak możliwości pozytywnego przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego.
Kolejnym założeniem wynikającym wprost z Dyrektywy jest pozostawienie w rękach dłużnika korzystającego z postępowań
dotyczących restrukturyzacji zapobiegawczej kontroli nad majątkiem i nad bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.
Aby pomóc dłużnikowi przeprowadzać negocjacje dotyczące planu restrukturyzacji w ramach restrukturyzacji zapobiegawczej, Dyrektywa przewiduje możliwość wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych wobec dłużnika. Jest to bardzo
ważna instytucja z punktu widzenia przedsiębiorcy-dłużnika; może być ogólna, czyli
obejmująca wszystkich potencjalnych wierzycieli lub ograniczona do jednego wierzyciela lub większej liczby pojedynczych wierzycieli lub jakieś określonej rodzajowo kategorii wierzycieli.
Dyrektywa wprowadza zapis, iż państwa członkowskie mogą odstąpić od zastosowania
instytucji zawieszenia obowiązku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku
do dłużnika, gdy nie jest on w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności.
Dyrektywa wprowadza zakaz rozwiązywania umów z dłużnikiem przez wierzycieli. W
tej sytuacji chodzi o wierzycieli, którym organ sądowy lub administracyjny w drodze
decyzji wstrzymał możliwość przeprowadzenia indywidualnych czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużnika-przedsiębiorcy.
Następnymi kluczowymi elementami, które zostały przewidziane w przedmiotowej Dyrektywie, to kwestie umorzenia długów
i okresu związanego z zakazem prowadzenia działalności. Słusznym wydaję się operować tymi pojęciami blisko siebie, ze
względu na występujące w Dyrektywie regulacje, które w oczywisty sposób wprowadzają między nimi pewien stopień zależności, a przynajmniej tej terminowej. Dyrektywa wprowadza swoisty „ratunek” dla nadmiernie zadłużonych przedsiębiorców,
który polega na możliwości całkowitego umorzenia długów przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej, co stanowi fundament tzw. drugiej szansy.
Treść dyrektywy jest dostępna pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1023
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa Konrada Jagochy, Junior Associate, aplikant adwokacki oraz dr Joanny
Uchańskiej, partner, radca prawny, Dział Life Science & Healthcare, Grupa Chałas i Wspólnicy. Artykuł był zamieszczony
w Biuletynie Euro Info 6/2019.
Pełna wersja artykułu
jest dostępna pod
linkiem:
https://www.parp.gov.pl/component/content/
article/57491:przedsiebiorca-w-obliczu-nowej-dyrektywy-ue-o-restrukturyzacji-i-upadlosci-czyli-o-dyrektywie-drugiej-szansy
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Unijna tożsamość cyfrowa
W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek definiuje człowieka własna tożsamość cyfrowa. Od lat 90. XX wieku (w Polsce od 20 grudnia 1991 roku) rośnie
popularność Internetu. Kamieniem milowym w jego upowszechnieniu było pojawienie się mediów społecznościowych, będących wyznacznikiem cyfrowego śladu
człowieka we wszechobecnej sieci.
W 2014 roku w związku z rosnącą liczbą przeprowadzanych transakcji elektronicznych, ustawodawca europejski wyszedł naprzeciw potrzebom ujednolicenia
usług na rynku europejskim. Wyrazem tego było wydanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE2,
znanego pod skrótem eIDAS, oznaczającym electronic IDentification, Authentication and trust Services. Treść Rozporządzenia do pobrania z linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0910).
Jak wynika z treści eIDAS (art. 1), prawodawca unijny, ustanawiając jego przepisy miał na celu:

 określić warunki uznawania przez państwa członkowskie środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych,
objętych notyfikowanym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego;

 określić przepisy dotyczące usług zaufania, w szczególności transakcji elektronicznych;
 ustanawiać ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, do-

kumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania
witryn internetowych.
Działania ustawodawcy mają na celu zwiększyć zaufanie do transakcji elektronicznych oraz ujednolicić system interakcji
elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorcami i organami władzy publicznej. Takie działanie pro futuro ma podnieść skuteczność w wykonywaniu publicznych i prywatnych usług związanych z szeroko pojętym handlem elektronicznym na
terytorium Unii Europejskiej, a także znacząco ułatwić użytkowanie usług internetowych o charakterze transgranicznym . Jak
wskazuje się w literaturze, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pełna harmonizacja w zakresie informacji dla konsumentów i prawa do odstąpienia od umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
przyczyni się do m.in. wysokiego poziomu ochrony konsumentów i lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego w stosunkach między przedsiębiorstwami a konsumentami.
Reasumując, rozporządzenie eIDAS obejmuje dwie kluczowe kwestie związane z:
 systemem identyfikacji elektronicznej (eIDAS), do których należą: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, elektroniczny znacznik czasu, identyfikacja elektroniczna;
 usługami zaufania, obejmującymi: dostawców usług zaufania, strony zaufania, rejestrowane doręczenia elektroniczne,
uwierzytelnianie witryn internetowych.
Na początku czerwca 2021 r. pojawił się projekt zmian rozporządzenia eIDAS regulującego usługi zaufania dla transakcji
elektronicznych na jednolitym rynku europejskim — eIDAS 2.0.
Jak wynika z tekstu projektu, europejski ustawodawca chce przede wszystkim
zapewnić:
 dostęp do wysoce bezpiecznych i wiarygodnych rozwiązań w zakresie tożsamości elektronicznej;
 aby usługi publiczne i prywatne mogły opierać się na zaufanych i bezpiecznych rozwiązaniach w zakresie tożsamości cyfrowej;
 aby osoby fizyczne i prawne były uprawnione do korzystania z rozwiązań w
zakresie tożsamości cyfrowej;
 aby rozwiązania te były powiązane z różnymi atrybutami i umożliwiały ukierunkowane udostępnianie danych dotyczących tożsamości ograniczone do
potrzeb konkretnej żądanej usługi;
 akceptację kwalifikowanych usług zaufania w UE i równych warunków ich
świadczenia.
Kolejnym ważnym czynnikiem przemawiającym za potrzebą nowelizacji jest ocena rozporządzenia eIDAS wskazująca na szereg kwestii niewystarczająco uregulowanych. Możemy do nich zaliczyć:





wewnętrzne ograniczenia sektora publicznego;
ograniczone możliwości i złożoność procesu połączenia z systemem dostawców usług online z sektora prywatnego;
niewystarczającą dostępność notyfikowanych rozwiązań z zakresu identyfikacji elektronicznej we wszystkich państwach
członkowskich;



brak elastyczności rozporządzenia umożliwiającej uwzględnienie różnego rodzaju przypadków użycia.
Ponadto, jak zostało wykazane w projekcie, „rozwiązania w zakresie tożsamości wykraczające poza zakres eIDAS, takie jak
te, które oferują dostawcy mediów społecznościowych i instytucje finansowe, budzą obawy dotyczące prywatności i ochrony
danych. Rozwiązania te nie mogą zapewnić skutecznej reakcji na nowe potrzeby rynkowe inie mają zasięgu transgranicznego,
który pozwalałby zaspokoić szczególne potrzeby sektorowe w przypadku, gdy identyfikacja jest wrażliwa i wymaga wysokiego
stopnia pewności”.
W związku z tym, jak wskazuje się w motywie 24 i 25, nowelizacja eIDAS 2.0 w zakresie transgranicznego uznawania rządowej
identyfikacji elektronicznej ma na celu ustanowienie ram prawnych, które ułatwią transgraniczne uznawanie między istniejącymi krajowymi systemami prawnymi, połączonymi z usługami rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dzięki
czemu można by stworzyć także nowe możliwości rynkowe dla unijnych dostawców usług zaufania w odniesieniu do oferowania nowych ogólnoeuropejskich usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz równocześnie zapewnić identyfikację
odbiorców z wyższym poziomem pewności niż identyfikacja nadawcy. W większości bowiem przypadków obywatele i inni rezydenci nie mogą prowadzić transgranicznej cyfrowej wymiany informacji związanych z tożsamością, takich jak: adresy, wiek i
kwalifikacje zawodowe, prawa jazdy i inne zezwolenia oraz dane dotyczące płatności, w sposób odpowiednio bezpieczny i z
zapewnieniem wysokiego stopnia ochrony danych.
Ciąg dalszy na stronie 7
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Unijna tożsamość cyfrowa (ciąg dalszy ze strony 6)
Następnym istotnym zagadnieniem będącym przedmiotem implementacji w akcie wykonawczym jest projekt przewidujący wdrożenie tzw. European Digital
Identity Wallet, czyli Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EPTC). Portfel umożliwi stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które mogą
ułatwić udział w życiu politycznym. Procedura wydawania e-portfeli ma odbywać się poprzez państwa UE, które, jak wskazuje treść rozporządzenia, „w dużej mierze opowiadają się za potrzebą wzmocnienia obecnego rozporządzenia
eIDAS w taki sposób, aby zapewnić obywatelom możliwość dostępu zarówno do
usług publicznych, jak i prywatnych, oraz uznają potrzebę ustanowienia usługi zaufania umożliwiającej wydawanie elektronicznych poświadczeń atrybutów i transgraniczne korzystanie z nich”.
Aby udostępnić więcej środków identyfikacji elektronicznej do użytku transgranicznego oraz zwiększyć skuteczność procesu
wzajemnego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej, w art. 7 nałożono na państwa członkowskie
obowiązek zgłoszenia co najmniej jednego systemu identyfikacji elektronicznej. Termin na wejście w życie nowelizacji rozporządzenia eIDAS 2.0 wynosi 12 miesięcy.
Według artykułu 6a EPTC ma umożliwiać użytkownikowi:
 bezpieczne żądanie i otrzymywanie, przechowywanie, wybieranie, łączenie i udostępnianie – w sposób przejrzysty i
identyfikowalny dla użytkownika – niezbędnych danych prawnych identyfikujących osobę i elektronicznego poświadczenia atrybutów na potrzeby uwierzytelniania online i offline w celu korzystania z usług publicznych i prywatnych online;
 podpisywanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do szczególnie ważnych danych opisujących cechy i
atrybuty tożsamości będą należeć takie informacje, jak: adres, wiek, płeć, stan cywilny, skład rodziny, narodowość, kwalifikacje, tytuły i licencje edukacyjne, kwalifikacje zawodowe, tytuły i licencje, pozwolenia i licencje publiczne, dane
finansowe i firmowe.
Przechodząc do kwestii bezpieczeństwa informacji zawartych w rozporządzeniu, w ramach notyfikowanego systemu identyfikacji elektronicznej, EPTC staje się rozwiązaniem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jak wynika z art. 6b projektu
eIDAS 2.0, również metadane przetwarzane w ramach usługi mają pochodzić z repozytorium lub systemu, za który co
prawda mogą odpowiadać podmioty zewnętrzne (pośrednicy), natomiast dostawcy usług w zakresie kwalifikowanych poświadczeń atrybutów nie będą mogli otrzymywać żadnych informacji o wykorzystaniu tych atrybutów. Kluczową kwestią będzie
również zunifikowanie mechanizmu uwierzytelniania stron ufających, niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia procedury uwierzytelniania danych identyfikujących osobę, aby dowiedzieć się, czy dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za
który się podaje, oraz elektronicznego poświadczenia atrybutów pochodzących z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej.
Kwestia ta może być zrównoważona i nie godzić w podstawowe prawa jednostki, dzięki specjalnej możliwości w zakresie udostępniania danych. Za pomocą europejskiego portfela tożsamości cyfrowej użytkownik będzie mógł kontrolować liczbę danych przekazywanych stronom ufającym oraz uzyskiwać informacje o atrybutach wymaganych do świadczenia konkretnej usługi.
Dostawcy usług muszą informować państwa członkowskie o zamiarze stosowania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, co umożliwi państwom członkowskim kontrolowanie, czy dostawcy usług wymagają zbiorów danych wrażliwych, na
przykład dotyczących zdrowia, wyłącznie wzakresie zgodnym z prawem krajowym. Należy dodać, że projekt zakłada wysoki
poziom zabezpieczeń, idący w parze z rozwojem technologii na świecie. Zakłada się użycie kryptograficznych systemów zabezpieczających opartych na technologii biometrycznej do uwierzytelniania, w połączeniu z pozostałymi metodami, oferując
wysoki poziom pewności.
W przypadku naruszenia bezpieczeństwa tych danych ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić to do państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Organy
nadzoru podejmują odpowiednie środki zapobiegające fałszowaniu, kradzieży
lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych, lub nieupoważnionemu usuwaniu,
zmianie lub uniemożliwianiu dostępu do danych. Co więcej, należy podkreślić, iż
procedura rejestracyjna danych na serwerach synchronizuje dane tak długo, jak
jest to konieczne po zaprzestaniu działalności przez kwalifikowanego dostawcę
usług zaufania, zabezpieczając wszelkie odpowiednie informacje dotyczące danych wydanych i otrzymanych przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, zarówno do celów przedstawienia dowodów w postępowaniach sądowych i do celów zapewnienia ciągłości usług. Informacje mogą być przechowywane w formie elektronicznej.
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS 2.0 ma rozwiązać problem rosnącego popytu na dostęp do rozwiązań w zakresie tożsamości elektronicznej.
Informacje z czerwca 2021 roku wskazują, że Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do ustanowienia do września
2022 r. zestawu narzędzi i metod potrzebnych do wprowadzenia inicjatywy tożsamości cyfrowej.
W czasach panującej pandemii COVID-19 szybsza implementacja rozwiązań unifikujących elektroniczną tożsamość jest niezbędna nie tylko w praktyce wykonywanych usług na odległość, ale również dla konieczności zachowania ciągłości w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Dlatego też wiele państw członkowskich UE przewidziało projekty wzakresie wymienionej
e-administracji, w tym na rzecz wdrożenia europejskiej tożsamości cyfrowej, w przesłanych do Brukseli swoich Krajowych
Planach Odbudowy gospodarczej po pandemii koronawirusa.
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 910/2014
w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej (eIDAS 2.0) jest dostępny pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1622704576563&uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa dr Małgorzaty Mędraly, radcy prawnego odpowiedzialnego w Kancelarii BDO Legal za
Dział Prawa Pracy oraz Wiktora Sanoka, młodszego prawnika w Kancelarii BDO Legal. Artykuł był zamieszczony w Biuletynie Euro Info
9/2021.
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76093:unijna-tozsamosc-cyfrowarozporzadzenie-eidas-2-0

Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl/
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Konkursu Pracodawca Jutra
Celem konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym
pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do
podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;

 „Dojrzałe

Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych
dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej
50 roku życia;

 „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub
wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub
rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po
1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów kierowanych do następujących grup odbiorców:
 uczniów/studentów, i/lub
 absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych, i/lub
 pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji
formalnej lub nieformalnej;
 emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.
Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy
wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz (https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra-formularz
-zgloszeniowy). Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków.
Przebieg konkursu:

Laureaci Konkursu wybrani przez Kapitułę Konkursu otrzymają nagrodę główną, w skład której wejdą:
 dyplom;
 statuetka „Pracodawca Jutra 2021”;
 możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021”;
 możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra 2021” na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania nagrody;
 możliwość promocji przedsiębiorcy i inicjatyw edukacyjnych w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.
Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 20 grudnia 2021 roku.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra#przebieg
Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl/
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OFERTY KOMERCYJNE
BRLT20211018001

BRIT20211018002

BRKR20211015001

Litewska spółka tworząca sukienki dla kobiet
i dziewcząt , sprzedająca je we własnych
sklepach, chce poszerzyć swój asortyment.
Dlatego poszukuje producentów damskiej
odzieży jeansowej (spodnie, sukienki, kurtki)
i proponuje im współpracę w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Włoski innowacyjny start-up, skoncentrowany na projektowaniu i wdrażaniu aplikacji cloud-native oraz rozwiązań serverless, poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług i umowy licencyjnej, aby dołączyć do nowej platformy
wspierającej integrację i mobilność kobiet. W szczególności, partnerzy powinni
udostępniać istotne i ukierunkowane dane
(np. związane z zakwaterowaniem, znalezieniem pracy, nauczaniem języka, itp.)
w celu zapewnienia lepszych usług i rozszerzenia potencjalnych użytkowników
platformy.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Korei Południowej, specjalizujące się w produkcji biodiesla,
poszukuje w UE dostawców olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych i zużytych olejów spożywczych.

BRRO20211015001
Rumuński start-up produkuje odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci w oparciu o własne,
oryginalne projekty. Spółka jest zainteresowana identyfikacją dostawców surowców
niezbędnych w procesie produkcyjnym,
a mianowicie dostawców tkanin i akcesoriów
dla przemysłu odzieżowego.

BRCZ20211001001
Młoda czeska firma importowo-eksportowa,
zajmująca się handlem innowacyjnymi produktami do wnętrz oraz na zewnątrz a także
meblami, poszukuje możliwości rozszerzenia
swojego katalogu o produkty dla domów,
szkół, biur lub obszarów budownictwa technicznego. Firma jest zainteresowana współpracą z producentami wymienionych produktów w ramach usług dystrybucyjnych i umowy pośrednictwa handlowego.

BRNL20210907001
Holenderskie MŚP opracowało portfel produktów obejmujący zabawki z drewna dla
dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Firma poszukuje producenta drewna posiadającego
certyfikat Conformité Européenne (CE)
i Forest Stewardship Council (FSC), który
mógłby produkować w małych ilościach
kuchnię do zabawy dla dzieci. Potencjalni
partnerzy mogą liczyć na długoterminową
współpracę w ramach umowy produkcyjnej.

BRRO20211007001
Doświadczony rumuński dystrybutor rowerów
i akcesoriów, w tym znanych zagranicznych
marek rowerów, pragnie rozwijać się i poszerzać liczbę i różnorodność produktów w swoim asortymencie, a także liczbę swoich klientów i obsługiwanych obszarów. Oferuje działalność jako dystrybutor lub agent handlowy
dla nowych produktów dostarczanych przez
firmy z UE na rynku rumuńskim.

BRUK20211020001
Zespół projektantów z Wielkiej Brytanii
i Francji poszukuje strategicznego partnerstwa z producentem w celu opracowania unikalnej gamy biur i pracowni ogrodowych.
Współpracujący partnerzy poszukują partnerstwa typu joint venture z producentem posiadającym zdolność do rozwoju i innowacji w
zakresie budynków modułowych i zrównoważonych struktur zewnętrznych.

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:
agnieszka.wender@darr.pl
lub faksem na numer: 74 648 04 50
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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INFOSTRATEG na projekty zamawiane (III konkurs)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór w III konkursie w ramach programu INFOSTRATEG. Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających
bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców
tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy,
obejmujące:  Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;  Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych; 
Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac
przedwdrożeniowych. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych, nie może uzyskać dofinansowania.
Tytuł tematu badawczego: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania
opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem:  jednostek naukowych,  spółek prawa handlowego,  fundacji, stowarzyszeń, w których skład wchodzą maksymalnie 3 podmioty, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe, prowadzące działalność na
terytorium Polski.
Maksymalna wysokość dofinansowania w poszczególnych fazach projektu wynosi:  dla Fazy I: 1,8 mln zł;  dla Fazy II: 2,2 mln
zł;  dla Fazy III: 1 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, prac
przedwdrożeniowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawcy mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.
Liczba projektów możliwych do dofinansowania w każdej fazie:  dla Fazy I: maksymalnie 6 projektów;  dla Fazy II: maksymalnie 3 projekty (jednak nie więcej niż 1/2 projektów realizowanych w I fazie);  dla Fazy III: maksymalnie 1 projekt.
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:  01 grudnia 2021r.  zakończenie naboru wniosków: 27 stycznia 2022r.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs
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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