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Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze
norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię,
Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej
i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem tych
państw do UE oraz z jednoczesnym ich wejściem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz
Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie
się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG
oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwamidarczyńcami a państwem-beneficjentem.
3 maja 2016 roku Islandia, Liechtenstein i Norwegia osiągnęły porozumienie z UE w sprawie kształtu III edycji Mechanizmu Finansowego
EOG (2014-2021), podpisując Protokół 38c do Umowy o EOG. Jednocześnie Norwegia podpisała porozumienie z UE w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Odbiorcami nowej edycji Funduszy norweskich i EOG (2014-2021) jest łącznie 15 krajów UE – czyli
12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w 2004, 2007 i 2013
roku oraz Grecja i Portugalia.
Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021)
20 grudnia 2017 roku, otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej
puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.
Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
(MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG. Jako KPK, MFiPR prowadzi
stałą współpracę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane
przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).
Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy
Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 roku.
Poszczególne programy Mechanizmu Finansowego EOG
Program

Operator

Partner Programu (DPP)

Wkład Funduszy
norweskich i/lub EOG

Rozwój
przedsiębiorczości i innowacje

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

Innovation Norway

85 mln euro

Rozwój Lokalny

Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej

Norweski Związek Władz Lokalnych
i Regionalnych (KS), OECD

100 mln euro

Badania naukowe

Narodowe Centrum Nauki z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju

Narodowa Rada Nauki

110 mln euro

Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU),
Islandzkie Centrum Badań (RANNIS),
Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA)

20 mln euro

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych
i Energii, Norweska Agencja Środowiska,
Krajowa Agencja ds. Energii Islandii

140 mln euro

Kultura

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

Norweska Rada Sztuki oraz Norweski
Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego

75 mln euro

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia

Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia

20 mln euro

Sprawiedliwość

Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym
Zarządem Służby Więziennej

Norweska Służba Więzienna

58,2 mln euro

Sprawy Wewnętrzne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej Planowania Kryzysowego (DSB)

20 mln euro

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

n/d

16,2 mln euro

Pomoc Techniczna

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

n/d

12,1 mln euro

Programy zarządzane przez darczyńców
Fundusz NGO

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF)

n/d

53 mln euro

Social Dialogue – Decent Work

Innovation Norway

n/d

6,1 mln euro

Witryna internetowa programu w Polsce: https://www.eog.gov.pl/
Międzynarodowa witryna programu Biura w Brukseli: https://eeagrants.org/
Źródło tekstu i grafiki: https://www.eog.gov.pl/ oraz https://eeagrants.org/
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Polityka antysmogowa na Dolnym Śląsku — część 42
1 listopada 2021 roku światowy szczyt przywódców rozpoczął 26. konferencję klimatyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych - ONZ (COP26).
W okresie od 31 października do 12 listopada COP26 zgromadziła 197 stron
ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Są wśród nich
UE i jej wszystkie państwa członkowskie.
Na zakończonej 13 listopada br. konferencji klimatycznej w Glasgow poczyniono znaczne postępy w wyniku 2-tygodniowych negocjacji między stronami
porozumienia paryskiego.
Wśród kluczowych inicjatyw należy wymienić:
 zwiększenie środków dla państw rozwijających się na radzenie sobie ze
zmianą klimatu;
 przyjęcie globalnego zobowiązania dotyczącego metanu;
 sfinalizowanie pakietu paryskiego.
Niemniej uzgodniony w Glasgow pakt klimatyczny pozostawia jeszcze pole
do dalszych działań w nadchodzących latach, tak by Konferencja klimatyczna ONZ COP (skrót COP
osiągnąć cel 1,5°C.
oznacza „konferencję stron” - ang. Conference Of
Zdaniem naukowców niedopuszczenie, by temperatura
wzrosła o więcej niż 1,5°C to najlepszy sposób na ocalenie planety przed niebezpiecznymi skutkami zmiany
klimatu. Jednak obecnie świat nie jest na dobrej drodze
do osiągnięcia tego celu, gdyż globalne temperatury stale
rosną.

the Parties) to ważne wydarzenie, podczas którego
przywódcy wszystkich państw świata spotykają się,
by ustalić, jak zintensyfikować globalne działania
na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego.
Niemal 30 lat temu światowi przywódcy po raz
pierwszy zebrali się, by wspólnie zająć się problemem zmiany klimatu. ONZ poprosiła państwa, by podpisały konwencję klimatyczną
zobowiązującą każde z nich do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. Od tego czasu
państwa-sygnatariusze konwencji (formalnie
zwane „stronami”), których obecnie jest 198,
spotykają się co roku, by omawiać postępy i
wyzwania. COP 26 to 26. spotkanie stron konwencji.

Uczestniczące w szczycie klimatycznym COP26 państwa wynegocjowały ostateczny kształt nowego porozumienia. Został on
jednak znacząco osłabiony w stosunku do pierwszej propozycji, a w dokumencie nie wspomina się o odejściu od spalania węgla, ale „stopniowym zmniejszaniu” jego wykorzystania.
Choć przyjęty podczas szczytu w Szkocji tekst po raz pierwszy zawiera zapis mówiący wprost o redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla i nazwano to paliwo „najbardziej
przyczyniającym się do ich powstawania”, to nie znalazł się tam zapis o przyszłej całkowitej rezygnacji z niego, a jedynie
o „stopniowym zmniejszeniu użycia”.
Najmocniejszy sprzeciw wobec wpisywania do porozumienia zobowiązania do wycofania się z węgla postawiły Indie, które
przekonywały, że występują w imieniu wielu krajów rozwijających się. Na rzecz zmiękczenia ostatecznego kształtu porozumienia mocno działały także rozwinięte kraje będące dużymi emitentami gazów cieplarnianych, a jednocześnie czerpiące
bardzo wiele dochodów eksportu paliw kopalnych, czyli Australia (węgiel), Rosja (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz
Arabia Saudyjska (ropa naftowa).
Kraje rozwijające się także nie były jednak w pełni zadowolone z porozumienia, ponieważ nie udało się poczynić znaczących
postępów w tworzeniu systemu rekompensowania „strat i szkód”. Chodzi o mechanizm, w ramach którego wysokorozwinięte i najbogatsze dziś kraje, które historycznie odpowiadają za większość światowych emisji gazów cieplarnianych, wsparłyby
finansowo kraje, które są biedniejsze i mniej uprzemysłowione, a jednocześnie mocniej odczuwają negatywne skutki zmian
klimatycznych. Kraje bogatsze chcą jednak, aby takie środki były przeznaczane na konkretne projekty związane np. z transformacją energetyczną i chcą mieć jak najściślejszą kontrolę nad wszelkimi wydatkami. Choć w Glasgow zadecydowano o
podwojeniu do 2025 r. środków przekazywanych na cele klimatyczne przez bogatsze kraje krajom biedniejszym (najbogatsze
gospodarki świata mają wypełnić swoje zobowiązanie, że przekażą krajom rozwijającym się łącznie 100 mld dolarów na
działania związane z klimatem), to jednak do stworzenia sprawnie działającego systemu jest jednak jeszcze daleko.
Udało się natomiast, co było domknięciem ustaleń z poprzednich konferencji, tzw. rulebook, który przewiduje m.in. obowiązek przekazania do 2024 roku przez wszystkie państwa będące stronami konwencji szczegółowych danych o swoich emisjach,
co będzie podstawą do oceny przyszłych redukcji.
Uszczelniono, choć wciąż niecałkowicie, system handlu emisjami, a także podjęto sektorowe deklaracje na temat  lasów,
† węgla,† samochodów,† metanu oraz † zaprzestania finansowania paliw kopalnych za granicą.
Powstanie także nowa ekspercka grupa robocza, która ma sprawdzać to czy Greenwashing to w najogólniejszym ujęciu komunikacji
korporacje nie stosują gre- Offsetowanie strat jest formą rekompensaty. Działania marketingowej przedsiębiorstw, bazującej na fałszywych lub
enwashingu, a ich plany firmy, które są niezbędne do jej funkcjonowania, ale przy- wprowadzających w błąd deklaracjach, dotyczących zgodnoprowadzą do faktycznego czyniają się do zubożenia środowiska naturalnego, można ści produktu lub jego elementów z zasadami ochrony środozmniejszania emisji, a nie rekompensować np.: poprzez odtwarzanie naturalnych sie- wiska. Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl/
dlisk w innym miejscu, wspieranie odnawialnych źródeł
wątpliwego offsetowania.
1

energii, czy sadzenie drzew. Źródło: https://aerisfuturo.pl/

Kolejny szczyt klimatyczny
- COP27 - odbędzie się w 2022 roku w Szarm el-Szejk w Egipcie.
Do kolejnego szczytu ONZ ma napisać nowy plan zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.consilium.europa.eu/
https://www.euractiv.pl/
https://300gospodarka.pl/
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EIT Alumni
EIT Alumni zrzesza interdyscyplinarną i wielokulturową społeczność profesjonalistów z różnych krajów i sektorów, w skład której wchodzą absolwenci programów edukacji przedsiębiorczości i akceleracji biznesu realizowanych w ramach
wszystkich Wspólnot Innowacji EIT. Społeczność skupia przedsiębiorców i entuzjastów innowacji, których łączy wspólna wizja tworzenia pozytywnego wpływu
na społeczeństwo poprzez innowacje i przedsiębiorczość.
Misją EIT Alumni jest inspirowanie i ułatwianie interdyscyplinarnej i wielokulturowej współpracy, a także transfer umiejętności i wiedzy, aby pobudzić przedsiębiorcze działania i rozwój kariery oraz wzmocnić wpływ działań innowacyjnych
EIT w celu sprostania głównym wyzwaniom społecznym.
EIT Alumni to:

Ułatwienie dostępu do
innowacji, edukacji i możliwości tworzenia biznesu w
ramach innowacji KIC

Dostęp do ogromnej puli
talentów osób o podobnych
poglądach i interdyscyplinarnych umiejętnościach

Większa widoczność i wpływ
na poziomie europejskim i
światowym.

Społeczność absolwentów
EIT jest głównym interesariuszem EIT reprezentującym głos absolwentów EIT.

EIT Alumni Board (Rada Absolwentów EIT), składająca się z przedstawicieli pięciu indywidualnych Wspólnot Absolwentów Wspólnot Innowacji EIT (EIT ClimateKIC Alumni, Community by EIT InnoEnergy, EIT Health Alumni, EIT Digital Alumni,
EIT RawMaterials Alumni), jest odpowiedzialna za strategiczny rozwój EIT Alumni, jej dalszy rozwój i zachęcanie do aktywnej wymiany między członkami. Rada
Absolwentów EIT zapewnia komplementarność i zgodność ze stowarzyszeniami
absolwentów KIC oraz strategiami i działaniami EIT.
EIT Alumni organizuje i wspiera szereg ogólnoeuropejskich działań, od oddolnych inicjatyw podejmowanych przez absolwentów, takich jak lokalne wydarzenia
Women@EIT wspierające przedsiębiorczość kobiet, po promowanie Ambasadorów
Absolwentów EIT, którzy aktywnie uczestniczą w europejskich wydarzeniach w
imieniu absolwentów EIT, rozwijając własne umiejętności, jednocześnie zwiększając widoczność społeczności.
Ponadto absolwenci EIT prowadzą dwa sztandarowe działania: EIT Alumni Startup Days i EIT Alumni CONNECT.
 EIT Alumni Startup Days odbywają się kilka razy w roku w największych miastach Europy. Są to
wydarzenia w stylu hackathonu, na których rozwiązywane są wyzwania, podczas których absolwenci
ze wszystkich dyscyplin i środowisk współtworzą razem, aby rozwiązywać wyzwania społeczne we
współpracy z kluczowymi nazwiskami w europejskim przemyśle.
http://startupdays.eitalumni.eu/
 EIT Alumni CONNECT to coroczne spotkanie szerszej społeczności. Ponad 150 absolwentów z każdej ze Wspólnot Innowacji EIT spotyka się, aby łączyć się, budować partnerstwa, współtworzyć projekty i wspólnie pracować nad budowaniem i rozwojem Wspólnoty absolwentów EIT.
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-alumni/eit-alumni-connect-2019
Witryna internetowa EIT Alumni:
https://eitalumni.eu/
Kontakt do EIT Alumni:
EIT Headquarters
Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca
1117 Budapest
Hungary
eit-alumni@eit.europa.eu

Źródło tekstu i grafiki:
https://eitalumni.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-alumni

Kontakt do EIT:
Headquarters Infopark - Building E
1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry
https://eit.europa.eu
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Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030) jest polityką publiczną na
rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Jest załącznikiem do przyjętej przez Radę Ministrów Uchwały nr 195/2020 z dnia 28 grudnia
2020 r.
Uwzględnia wymogi wynikające z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu Strategia
Umiejętności OECD: Polska oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz
Umiejętności.
Dokument określa osiem obszarów strategicznych polityki na rzecz rozwoju umiejętności:
Umiejętności podstawowe,
przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Rozwijanie umiejętności
w edukacji formalnej –
kadry zarządzające

Rozwijanie umiejętności
w edukacji formalnej –
kadry uczące

Cel: Upowszechnianie kultury uczenia
się przez całe życie, nastawionej na
zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania
człowieka w sferze prywatnej, w
życiu społecznym i zawodowym.

Cel: umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z
podstawowymi założeniami polityki na
rzecz rozwoju umiejętności.

Cel: Wsparcie kadr uczących w edukacji formalnej poprzez rozwój systemu
kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przez tworzenie optymalnych
warunków do rozwijania umiejętności
osób uczących się.

Cel: Przygotowanie i doskonalenie
osób, które wspierają rozwój dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
w warunkach innych niż edukacja
formalna, w tym w środowisku zamieszkania i w miejscu pracy.

Współpraca pracodawców
z edukacją formalną i pozaformalną

Planowanie uczenia się
przez całe życie i potwierdzanie umiejętności

Cel: Projektowanie, wdrażanie i
rozwijanie rozwiązań pozwalających
na wzmacnianie współpracy pomiędzy
edukacją formalną i pozaformalną a
pracodawcami.

Cel: Doskonalenie systemowych rozwiązań ułatwiających dostęp do
różnych form uczenia się oraz umożliwiających rozpoznawanie, walidowanie i certyfikowanie efektów uczenia
się niezależnie od sposobu, w jaki
efekty te zostały uzyskane.

Rozwijanie i wykorzystanie
umiejętności w miejscu pracy

Doradztwo zawodowe

Rozwijanie umiejętności
poza edukacją formalną

Cel

Cel: Wsparcie pracowników i kadr
zarządzających w wykorzystaniu
umiejętności w miejscu pracy
w celu podnoszenia efektywności
i satysfakcji zawodowej oraz lepszego
wykorzystania potencjału kadr w
gospodarce

Cel: Rozwijanie efektywnego doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze wszystkich grup
społecznych i zawodowych.

W Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030) termin „umiejętności” oznacza

Każdy z obszarów jest dokładnie opisany zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania
w odniesieniu do  Tematów działań  Kie- lub funkcji. Przezprawidłowe wykonywanie rozumie się wykorzystywanie w działaniu odporunków działań  Katalogu podmiotów klu- wiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych, w
czowych i realizujących  Źródeł finanso- szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.
Rozróżnia następujące umiejętności:
wania.
Umiejętności podstawowe – rozumienie i tworzenie informacji; wielojęzyczność; umiejętnoPodmiotami kluczowymi dla realizacji danego ści matematyczne; w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
Tematu działania są:
Umiejętności przekrojowe – cyfrowe; osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; obywa organy administracji państwowej, które telskie; w zakresie przedsiębiorczości; w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;
w ramach działów administracji rządowej w zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów; w zakresie
realizują swoje określone w prawie zada- pracy zespołowej; zdolność adaptacji do nowych warunków; przywódcze; związane z wielokulturowością; związanez kreatywnością i innowacyjnością.
nia związane z rozwojem i wykorzysta- Umiejętności zawodowe – zdolność wykorzystania wiedzy z określonej branży/dziedziny
niem umiejętności;
oraz nabytych sprawności do wykonywania określonych i specyficznych dla danej profesji
 organy samorządów województw, które działań.
realizują swoje określone w prawie zada- Przyjęta definicja umiejętności jest zbieżna z zaleceniami Parlamentu Europejskiego
nia publiczne o charakterze wojewódzkim i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz z definicją przyjętą przez Orga– niezastrzeżone ustawami dla organów nizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zarówno w polskiej, jak
i w międzynarodowych definicjach tego pojęcia wiedza i postawy stanowią integralny kompoadministracji rządowej – związane z roz- nent rozwoju i wykorzystywania umiejętności.
wojem i wykorzystaniem umiejętności.
Organy samorządów województw, wykonując właściwe dla nich zadania na rzecz rozwoju regionalnej wspólnoty samorządowej – tak samo jak administracja państwowa – uwzględniają kierunki interwencji określone w ZSU 2030.
Podmioty realizujące działania na rzecz rozwoju i wykorzystywania umiejętności obywateli mieszczące się w zakresie danego
Tematu działania są to instytucje i organizacje na poziomie ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym (w tym między
innymi gminy, powiaty, uczelnie, szkoły i placówki oświatowe).
ZSU 2030 stanowi podstawę do określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich. Odgrywają także
ważną rolę w planowaniu projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części.
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 składa się z dwóch części:
 Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)
do pobrania z witryny: https://kwalifikacje.gov.pl/images/zsu.pdf
 Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa)
do pobrania z witryny: https://www.gov.pl/attachment/d878ece0-503d-4b91-a9a1-68e8b3c9a375
Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
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Doręczenia elektroniczne
5 października 2021 roku weszły w życie przepisy regulujące zasady doręczeń elektronicznych w ramach korespondencji z podmiotami publicznymi.
Wprawdzie faktyczna elektronizacja komunikacji z podmiotami publicznymi
dokona się dopiero w przyszłym roku, warto, już teraz, w podstawowym zakresie scharakteryzować kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców nowe regulacje. Ich stosowanie może bowiem istotnie ułatwić, a przez to pozytywnie wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Korzystanie z osiągnięć cyfrowej rewolucji jest przy tym postrzegane najczęściej jako domena przedsiębiorców i tzw. sektora prywatnego, a niekoniecznie
jednostek administracji. Obecnie jednak można zaobserwować w tym kontekście istotne zmiany – sektor publiczny coraz intensywniej przechodzi cyfrową
transformację. Już kilka lat temu tzw. „elektronizacji” poddano system zamówień publicznych. Ostatnio podobnym, jeśli nie poważniejszym wysiłkiem modernizacyjnym stało się wdrożenie systemu doręczeń elektronicznych, uregulowane w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020
poz.2030). Tekst ustawy do pobrania z linku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002320/U/
D20202320Lj.pdf
Ustawa określa w szczególności zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem dwóch kluczowych rozwiązań: publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Zapewnienie funkcjonowania
jest ustawowym obowiązkiem operatora wyznaczonego, którym aktualnie jest Poczta Polska S.A. Z kolei obowiązek korzystania z tych usług został nałożony na podmioty publiczne, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem
są nimi:
 jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 inne niż określone w lit. a państwowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
 inne niż określone w lit. a osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, a przy tym podlegające dominującemu wpływowi podmiotów
wymienionych powyżej;
 związki podmiotów, o których mowa w lit. a-c, jeżeli realizują zadania publiczne;
 komornicy sądowi.
Powyższy katalog jest określony dość precyzyjnie. Praktyka potwierdza jednak, że pewne trudności może wzbudzać zidentyfikowanie podmiotów, o których mowa w lit. c. Są one bowiem scharakteryzowane poprzez użycie pojęć niedookreślonych, których interpretacja nie jest łatwa. Poszukując jednak najprostszych, użytecznych praktycznie rozwiązań, można
stwierdzić, że są to zasadniczo te same podmioty, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo
zamówień publicznych. Wprawdzie pomiędzy wspomnianymi przepisami istnieją pewne drobne odmienności, nie ulega wątpliwości, że chodzi właśnie o podmioty określane w systemie zamówień publicznych jako podmioty prawa publicznego. Zresztą
potwierdzono to jednoznacznie na etapie prac prawodawczych, wskazując, że regulujące problematykę doręczeń na poziomie
unijnym „rozporządzenie 910/2014 odwołuje się w swoich postanowieniach do pojęcia «podmiotu sektora publicznego»
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych”. Dlatego katalog podmiotów zobowiązanych do korzystania z doręczeń elektronicznych należy
interpretować analogicznie do katalogu podmiotów uznawanych za zamawiających publicznych na gruncie prawa zamówień publicznych.
Po ustaleniu zakresu podmiotowego obowiązku zapewniania korespondencji z wykorzystaniem modelu doręczeń elektronicznych należy scharakteryzować usługi, które tworzą jego fundament. Jest to wspomniana już publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz uzupełniająca ją publiczna usługa hybrydowa, potocznie określane akronimem odpowiednio jako PURDE (publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego) i PUH (publiczna usługa hybrydowa).
Pierwsza z wymienionych usług — PURDE — polega na umożliwieniu przesyłania danych drogą elektroniczną, a zarazem zapewnia uzyskanie dowodów wysłania i otrzymania przesyłki zgodnie ze standardem właściwym dla usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Operator wyznaczony do świadczenia PURDE ma przy tym obowiązek zapewnić:  identyfikację nadawcy
przed wysłaniem danych;  identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;  zabezpieczenie wysłania i otrzymania
danych zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w sposób wykluczający możliwość niewykrywalnej zmiany danych;  wskazanie nadawcy i adresatowi każdej zmiany danych niezbędnej do celów wysłania lub otrzymania danych;  wskazanie, za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu, daty i czasu wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych.
PURDE jest zatem usługą zaufania polegającą na wysyłaniu wiadomości pomiędzy dwoma podmiotami (w tym publicznym) poprzez system teleinformatyczny. W uproszczeniu można więc stwierdzić, że korzystając z niej, przedsiębiorca może komunikować się z podmiotami publicznymi w dowolnym momencie za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do
Internetu, w szczególności – co bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia – nadając korespondencję równoważną listowi
poleconemu.
Korzystanie z PURDE wymaga jednak posiadania adresu do doręczeń elektronicznych oraz skrzynki doręczeń. Zarazem
wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres. Jeśli zatem przedsiębiorca chciałby korzystać z komunikacji elektronicznej, powinien złożyć stosowny wniosek. Co ważne, w najbliższych latach posiadanie adresu będzie obowiązkowe dla poszczególnych rodzajów podmiotów, w tym w szczególności przedsiębiorców. Z kolei wszystkie podmioty wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą musiały uzyskać adres do doręczeń najpóźniej z dniem 1 października 2026 roku.
Oczywiście są to terminy maksymalne na spełnienie ww. obowiązku w zakresie uzyskania adresu do doręczeń, a wniosek
o jego utworzenie można złożyć już obecnie. W tym celu przedsiębiorca powinien skorzystać z narzędzi online udostępnionych na stronach rządowych pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl. Warto nadmienić, że uzyskanie adresu do doręczeń
elektronicznych dla wielu przedsiębiorców może okazać się użytecznym rozwiązaniem nie tylko w odniesieniu do korespondencji z podmiotami publicznymi – zakłada się bowiem, że także „korespondencja pomiędzy podmiotami niepublicznymi będzie możliwa z wykorzystaniem niepublicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz w ramach usług dodatkowych świadczonych przez publicznego dostawę usługi” .
Ciąg dalszy na stronie 7
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Doręczenia elektroniczne (ciąg dalszy ze strony 6)
Z kolei PUH, a więc publiczna usługa hybrydowa ma stanowić uzupełnienie
PURDE. Podmiot publiczny doręcza bowiem korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi
hybrydowej w przypadku:

 braku

możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych albo

 gdy

posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń
elektronicznych została pozbawiona wolności.
W praktyce świadczenie PUH polega na tym, że operator wyznaczony przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny z adresu
do doręczeń elektronicznych w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Operator ma przy tym obowiązek zapewnić, że przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi. Korespondencja zostanie uzupełniona
o dołączone potwierdzenie podpisania dokumentu elektronicznego przez podmiot publiczny lub jego przedstawiciela podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem rodzaju podpisu albo potwierdzenie złożenia oświadczenia woli przez podmiot publiczny lub jego przedstawiciela z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej”. Należy podkreślić przy tym, że ze
względu na konieczność przekształcenia przesyłki elektronicznej do postaci fizycznej, doręczenie korespondencji w ramach
PUH oczywiście nie będzie odbywało się w tak ekspresowym tempie, jak ma to miejsce w przypadku PURDE. Ustawodawca
nałożył jednak na operatora wyznaczonego obowiązek zapewnienia, że doręczenie przesyłki w ramach PUH nastąpi
w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia nadania.
Skoro wiadomo już kto i w jaki sposób ma zapewniać elektroniczną komunikację, należy wyjaśnić, co ma być jej przedmiotem. Podczas prac nad ustawą o doręczeniach elektronicznych zadeklarowano, że jej wprowadzenie ustanawia „zasadę
pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed tradycyjną papierową”. Realizuje ją przede wszystkim art. 4 ustawy,
w którym zobowiązano podmioty publiczne do korzystania z doręczeń elektronicznych zasadniczo w każdym przypadku nadawania korespondencji wymagającej uzyskania przez nadawcę potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Wyjątkiem od obowiązku
pełnej komunikacji elektronicznej jest stosowanie hybrydowego modelu PUH, co jednak następuje wyłącznie po spełnieniu
wspomnianych już ustawowych przesłanek. Ponadto obowiązek korzystania z PUH i PURDE został wyłączony, gdy:

 podmiot wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej;
 korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej

usługi
hybrydowej ze względu na obiektywne okoliczności (wymienione enumeratywnie w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o doręczeniach elektronicznych);

 przepisy odrębne przewidują możliwość dokonywania doręczeń z

wykorzystaniem także sposobów innych niż PURDE i PUH,
w szczególności przy pomocy swoich pracowników, a nadawca w konkretnych okolicznościach uzna inny sposób doręczenia za bardziej efektywny.
Ustawa nie znajduje zastosowania do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych,
a przede wszystkim do doręczania korespondencji:  zawierającej informacje niejawne;  w postępowaniach prowadzonych
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;  jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie
korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno- -organizacyjnych,
w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów.
Wdrażanie modelu doręczeń elektronicznych podzielone jest na etapy, a poszczególne podmioty publiczne będą stopniowo obejmowane obowiązkiem
korzystania z elektronicznej komunikacji, co przedstawia załączona tabela.
We wskazanych terminach przedsiębiorcy będą więc
mogli oczekiwać od podmiotów publicznych zapewnienia komunikacji elektronicznej.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że przedsiębiorcy
zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym będą
zobowiązani do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych najpóźniej 5 lipca 2022 roku, a podmioty
wpisane do Centralnej Ewidencji i
Informacji
o Działalności Gospodarczej będą musiały uzyskać
adres do doręczeń najpóźniej 1 października 2026 roku.
Przewiduje się, że skrzynki doręczeń zapewniające
nieodpłatną komunikację z podmiotami publicznymi będą miały zasadniczą przewagę nad obecnie udostępnianymi skrzynkami na ePUAP. Uważa się, że niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców będzie również integracja kanałów komunikacji
elektronicznej – „przedsiębiorcy uzyskają jedno narzędzie do kontaktów ze wszystkimi podmiotami publicznymi”. Dokumentacja powstała w wyniku realizowanej komunikacji wraz z dowodami doręczenia będzie dostarczana na jeden adres do doręczeń elektronicznych, a nie, jak to ma miejsce obecnie, na różne konta w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, różniących się interfejsem użytkownika i realizowanym sposobem doręczania. Dzięki temu zarządzanie informacją
o wymaganych do załatwienia termin
Tekst opracowany na podstawie artykułu autorstwa dr Jarosława Koli, adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, Managing associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, sp.j. Artykuł był zamieszczony w Biuletynie Euro Info
10/2021.
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod linkiem: httpshttps://www.parp.gov.pl/component/content/article/76673:doreczeniaelektroniczne-nowa-jakosc-w-komunikacji-przedsiebiorcow-z-podmiotami-publicznymi

Źródło tekstu i grafiki: https://www.parp.gov.pl/
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Kurs „Marketing eksportowy”
Działalność eksportowa dotyczy transportowania i sprzedawania za granicę
dóbr materialnych (towarów lub usług) wytwarzanych w danym kraju. Rynek
krajowy nie jest nieograniczony, z tego właśnie powodu wiele przedsiębiorstw
decyduje się na wejście na rynki zagraniczne. Wchodząc na nowe rynki, firma
ma szansę odciąć się od konkurencji, a także zmienić postrzeganie swojego produktu. Ponadto wielu zagranicznych klientów może być zdecydowanych zapłacić
więcej za dane produkty lub usługi niż klienci na rynku rodzimym.
Podstawą do rozpoczęcia efektywnych działań marketingowych i promocyjnych
w eksporcie jest znajomość potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów,
świadomość mocnych cech swoich produktów oraz poprawne opracowanie
głównego przekazu do grupy odbiorców. Nie można też pominąć kwestii zaangażowania kapitałowego i wyboru odpowiedniej
inwestycji na zagranicznym rynku, która umożliwi stabilny rozwój firmy.
Jak stworzyć kampanie marketingową?
Na czym polega pozycjonowanie produktu na rynku eksportowym?
Jakie informacje są potrzebne do przeprowadzenia pozycjonowania oraz jakie narzędzia możemy do tego wykorzystać?
Jak dostosować kampanię marketingową do określonej grupy docelowej?
Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w nowym, bezpłatnym kursie online Akademii PARP: „Marketing eksportowy”.
Nowy kurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność
eksportową, chcących dowiedzieć się, jak promować swoją firmę i jej ofertę na
rynkach zagranicznych.
Dzięki udziałowi w kursie „Marketing eksportowy” można:

 pozyskać wiedzę w jaki sposób wyznaczać cele oraz tworzyć proces rozwoju
strategii obecności przedsiębiorstwa na rynkach docelowych,

 poznać narzędzia i zasady dostosowania przedsiębiorstwa do rynku docelowego z uwzględnieniem podstawowych

wspiera-

jących procesy decyzyjne,

nauczyć się, jak zaplanować kampanie informacyjno-komunikacyjną na zagraniczny rynek, poznasz znaczenie obsługi kontrahenta w biznesie międzynarodowym oraz unikniesz najczęstszych błędów popełnianych przy negocjacjach i umowach z
zagranicznym kontrahentem.
Autorem kursu jest Wojciech Polar, specjalizuje się w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i digital marketingu. Współwłaściciel i prezes zarządu Grupa WW Sp. z o.o. – firmy działającej na styku rozwoju software house, marketingu internetowego
oraz badań marketingowych.
Kurs „Marketing eksportowy” jest dostępny na platformie edukacyjnej Akademii PARP:
https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=149

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
Zapraszamy do śledzenia witryny internetowej Akademii PARP, na której umieszczane są już dostępne kursy oraz aktualności informujące o datach uruchomienia
przyszłych kursów.
Oferta kursów e-learningowych Akademii
PARP jest całkowicie darmowa.
Ukończenie każdego z kursów online daje
możliwość uzyskania certyfikatu bez wychodzenia z domu.
Źródło tekstu i grafiki:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76843:nowy-kurs-akademii-parp-marketing-eksportowy
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
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Brytyjska firma medyczna poszukuje małych
pozłacanych magnesów neodymowych N35 3800 gausów oraz pozłacanego magnesu ferrytowego 800 gausów. Magnesy zostaną użyte
w celu zmniejszenia objawów menopauzy.
Produkty muszą być hipoalergiczne. Firma
oferuje umowy o dostawę lub produkcyjną.

Niemiecka firma MŚP zajmująca się rozwojem, produkcją i sprzedażą urządzeń
hydraulicznych poszukuje dostawcy części
żeliwnych, wykonywanych na zamówienie
zgodnie z rysunkami niemieckiego partnera na podstawie umowy produkcyjnej.

BRUK20211109001
Uznana brytyjska firma z sektora technologii
medycznych, specjalizująca się w produkcji
i dystrybucji urządzeń do diagnostyki zaburzeń zdrowotnych, poszukuje elastycznych
pasów pletyzmografu indukcyjnego do oddychania (RIP), które zawierają w pasie przewód przewodzący. Firma wymaga certyfikowanych pasów medycznych w trzech różnych
długościach, ale o standardowej szerokości,
aby zabezpieczyć urządzenie na klatce piersiowej pacjenta.

BOCN20211019001
Chińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji tekstyliów domowych
z nowoczesnych tkanin poszukuje partnerów
dystrybucyjnych z rynku europejskiego
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOAL20210817001

Europejski producent generatorów diesla
z Tirany w Albanii, z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży energoelektronicznej,
poszukuje partnerów. Firma produkuje agregaty prądotwórcze, stabilizatory AV, UPS/
falowniki, panele słoneczne, oświetlenie LED,
transformatory oraz części zamienne. Jej
produkty i usługi oferowane są w rozsądnych
BOFI20210928001
Fińska firma oferuje nowe rozwiązania do cenach. Firma poszukuje umów produkcyjzautomatyzowanego pobierania próbek nych z partnerami w Rumunii, Polsce i Bułgabiomasy, pulpy, koncentratu w sektorze rii.
rolno-spożywczym i poszukuje agentów
komercyjnych, umowy dystrybucyjnej jak BRIT20211018001
również wykonawców kontraktów EPC Włoska firma koncentruje się na projektowaoraz właścicieli firm inżynieryjnych oraz niu, produkcji, marketingu i kontroli logiumowy podwykonawstwa. Ta nowa tech- stycznej gadżetów reklamowych – od plastikonologia jest innowacyjna oraz w pełni wych znaków 3D po elementy ceramiczne –
zautomatyzowana i pozwala na pobranie dla klientów, którzy muszą połączyć swoje
reprezentatywnej próbki z ciężarówki lub podstawowe usługi z produktami promocyjnywagonu przed rozładunkiem. Działa z wie- mi. Przyzwyczajona jest do pracy na zlecenie
loma typami stałych i kruchych materia- przy dużych partiach (od 10 tys. do 300 tys.
łów.
sztuk/projekt) i poszukuje dostawców do
przetworzenia surowców na dostawę gotowego produktu. Wymagane rodzaje współpracy
to umowy z dystrybucyjne i produkcyjne.

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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ERA Per MED (V konkurs)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 1 grudnia 2021 roku uruchomiono piąty, międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA PerMed, pt. „Prevention in Personalised Medicine” Organizatorem konkursu są: Agence Nationale de la Recherche (ANR)z Francji przy wsparciu Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) z Hiszpanii. Program ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) skupia się na wsparciu badań
związanych z nowoczesnymi metodami opieki nad pacjentem (medycyna personalizowana).
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów o wymiarze międzynarodowym o charakterze  badań przemysłowych, prac rozwojowych prowadzonych przez organizacja badawcza oraz  badań przemysłowych, prac rozwojowych prowadzonych
przez przedsiębiorców.
Do konkursu mogą przystąpić  organizacje badawcze  mikro, małe, średniei duże
przedsiębiorstwa  grupy podmiotów.
Zakres tematyczny:  Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond” (Module 1A: Pre-clinical Research; Module 1B: Clinical Research);  Research Area
2: “Big Data and ICT ” (Module 2A: Enabling Technology; Module 2B: Towards Application
in Healthcare);  Research Area 3: “Responsible and Effective Implementation in Healthcare” (Module 3A: Health Economic and Implementation Support; Module 3B: Ethical, Legal and Social Aspects). Na poziomie międzynarodowym każdy projekt powinien odnosić się obowiązkowo do przynajmniej jednego modułu z każdego z wymienionych obszarów
(RA1, RA2 i RA3). Zadania badawcze w ramach obszaru nr 3 (RA3) nie są objęte dofinansowaniem NCBR. Oznacza to, że realizacja
badań w obszarze nr 3 jest dla polskich partnerów możliwa wyłącznie ze środków własnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć  200 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://ptoutline.eu/app/
erapermed2022. Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:  01 grudnia 2021r.  zakończenie naboru wniosków
wstępnych: 17 lutego 2022 r.  wyniki oceny I etapu: 9 maja 2022 r.  rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 16 maja 2022 r. 
zakończenie naboru wniosków pełnych: 14 czerwca 2022 r.  wyniki oceny II etapu i publikacja listy rankingowej: wrzesień 2022 r. 
decyzja o przyznaniu dofinansowania: pierwszy kwartał 2023 r.  start projektów: 2023 r.
Witryna internetowa konkursu: https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2022/
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/era-permed-v-konkurs-2022
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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