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P(AR)Rasówka
NOWA PERSPEKTYWA UE SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych.`

Europejski Instytut
Innowacji i
Technologii
ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA W
POLSCE
EIT wspiera współpracę przedsiębiorstw,
sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych,
która ma na celu stworzenie w Europie
środowiska sprzyjającego innowacyjności i
przedsiębiorczości.
EIT
umożliwia
przedsiębiorcom
i
innowatorom przekształcanie ich najlepszych
pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy
dla Europy.
W związku z tym podstawą działalności EIT
jest wspieranie innowacji w istniejących
przedsiębiorstwach, a także tworzenie
nowych możliwości biznesowych. Istotnymi
składnikami
wspierania
działalności
przedsiębiorczej jest zapewnienie dostępu do
finansowania, dostępu do nowych klientów i
nowych rynków, a także wsparcie w
podnoszeniu umiejętności biznesowych.
Więcej na stronie Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie on-line.

Specyfikacja warunków
zamówienia – szkolenie
PARR S.A.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line
"Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ] w
roku 2021 [wzorcowe przygotowanie dokumentów
zamówienia - analiza porównawcza przetargu
nieograniczonego oraz trybu podstawowego]".
Termin szkolenia: 23.03.2021 w godz. 9.30-13.30.
Podczas naszego szkolenia poznasz m. in.: zasady
przygotowania specyfikacji warunków zamówienia
poprzez analizę porównawczą dwóch schematów
prowadzenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia klasycznego, tryb podstawowy w
progach krajowych oraz przetarg nieograniczony w
progach unijnych,
prawidłowego szacowania
wartości przedmiotu zamówienia i opisywania
przedmiotu zamówienia, a także właściwego doboru
kryteriów oceny ofert z uwagi na specyfikę
przedmiotu zamówienia.

Prowadzący szkolenie: Marcin Lewandowski
- Prawnik specjalista w dziedzinie prawa
zamówień
publicznych
posiadający
wieloletnie doświadczenie w kompleksowym
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w szczególności
obejmującym zamówienia współfinansowane
ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, itp. Czynnie działający Członek
Komisji
Przetargowej
oraz
Zespołów
Projektowych w związku z realizacją
projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji
prawnych w zakresie udzielania zamówień
publicznych w JST.
Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.

SZKOLENIA

DOTACJE

Jest porozumienie ws. strategii na lata 21-27

W TYM WYDANIU
PRZETARGI
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PRZETARGI

UE-KANADA

Możliwość nowych kontraktów
Przetargi ogłaszane przez instytucje UE

Startuj w
kanadyjskich
przetargach!

PARR S.A.

PARR S.A.
Pandemia wymusiła na przedsiębiorstwach nie
tylko dokonanie restrukturyzacji, ale czasem
także przebranżowienia się. Istnieje oczywiście
wiele funduszy, z których mogą korzystać
firmy z Polski, m.in. dotacje unijne, kredyty na
preferencyjnych warunkach, czy bezzwrotna
pomoc finansowa.
W tym i w kolejnych numerach naszego
wydawnictwa będziemy także prezentowali
możliwości
udziału
w
przetargach
organizowanych przez instytucje Unii
Europejskiej. Nie tylko będziemy przedstawiać
możliwości, ale także zainteresowanym
podmiotom będziemy w stanie zaproponować
usługę
wsparcia
merytorycznego
przygotowania pełnej dokumentacji. Koszt
takiej usługi będzie indywidualnie określany,
w zależności od rodzaju przetargu, jego
wartości, a także zakresu wsparcia jakie
będziecie Państwo oczekiwać.
Obecnie ogłoszone zostały następunące
przetargi: prace związane z okablowaniem
sieci telekomunikacyjnych oraz budowa
specjalnych
pomieszczeń
(szacunkowa
wartość:
5.500.000,00
euro
netto),
świadczenie usług audytu zewnętrznego na
rzecz
Europejskiego
Trybunału
Obrachunkowego
(szacowana
wartość:
375.000,00 euro netto).

Kompleksowe usługi doradcze w oparciu o
skanowanie 3D, więcej na stronie 4.

Studio nagrań – nowa oferta PARR S.A. więcej na
stronie 4.

W kwietniu 2021 r. Delegatura Unii
Europejskiej w Kanadzie zaoferuje bezpłatne
szkolenia firmom europejskim w celu
omówienia możliwości uczestnictwa w
zamówieniach publicznych w Kanadzie oraz
zaprezentuje praktyczne wskazówki i najlepsze
praktyki, którymi dzielą się kanadyjscy
eksperci.
Informacje zwrotne zebrane w tej krótkiej
ankiecie
przed
wydarzeniem
zostaną
wykorzystane do dostosowania treści sesji
szkoleniowych do potrzeb uczestników oraz do
maksymalizacji korzyści ze szkolenia.
Nie przegap tej okazji!
Dzięki wdrożeniu kompleksowej umowy
gospodarczo-handlowej (CETA) między
Kanadą a Unią Europejską, możliwości
zamówień publicznych w Kanadzie są bardziej
niż kiedykolwiek otwarte na oferty firm
europejskich.
Ankieta dostępna jest pod linkiem.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
między Kanadą a Unią Europejską obowiązuje
od jesieni 2017 r. Po trzech latach
obowiązywania umowy możemy już dostrzec
ogromne korzyści, jakie umowa przyniosła
małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie
i Kanadzie (MŚP). Więcej na temat tego
porozumienia na stronie Enterprise Europe
Network.

PODATKI I CŁA

Portal
Access2Markets
PARR S.A.

Wynajem Studia Audio-Wideo w Słupsku. Dzięki zamontowanym panelom
akustycznym, przenośnym ekranom dźwięku oraz specjalnej wykładzinie
akustycznej, mamy możliwość uzyskania czystego, pełnego dźwięku z całą
gamą częstotliwości jaka jest pożądana przez profesjonalistów.

Jak obliczyć cła importowe za wywóz moich
produktów poza Unię Europejską? Jak mogę
zapłacić mniej z tych ceł dzięki unijnym
umowom o wolnym handlu? Jakie dokumenty
są potrzebne? A co gdybym chciał importować
produkty do Europy? Portal Access2Markets
daje właściwe odpowiedzi na wszystkie te
pytania i wiele innych. Jest w stanie pomóc
importerom i eksporterom w ich stosunkach
handlowych poza granicami Europy.
Nowa platforma Access2Markets to zestaw
narzędzi dla firm z UE eksportujących towary
i usługi poza Europę lub importujących
produkty z krajów spoza UE.
Więcej informacji: Access2Markets.
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REACT-EU pomoże w walce z kryzysem
PARR S.A.

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion
and the Territories of Europe) będzie jednym z
Po pandemii koronawirusa Komisja Europejska największych programów w ramach nowego
instrumentu Next Generation EU o wartości 47,5
uruchomiła kompleksowy i ambitny plan
naprawy . W związku z tym polityka spójności mld euro. To finansowanie jest całkowicie nowe:
stanowi uzupełnienie programów na lata 2014odegra kluczową rolę w zapewnieniu
2020 i dodatkowe w stosunku do alokacji na
zrównoważonego ożywienia, wspieraniu
spójność na lata 2021-2027 , dzięki czemu
konwergencji i dopilnowaniu, aby nikt nie
został pominięty. Rozporządzenie REACT-EU całkowita pula funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych jest wyższa niż obecne poziomy i
zostało przyjęte 23 grudnia 2020 r.
staje się najwyższym instrumentem dotacji w
ramach jednej polityki budżet UE.

Te dodatkowe środki zostaną przekazane
państwom członkowskim w 2021 i 2022 r. Z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
( EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - oraz z
programu na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Inicjatywa (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych). Finansowane mogą być również
środki pomocy technicznej. W celu szybkiego
wsparcia regionów wydatki poniesione od 1
lutego 2020 r. Są kwalifikowalne. Ostateczny
termin kwalifikowalności tych wydatków to 31
grudnia 2023 r., Zgodnie z ramami prawnymi na
lata 2014–2020.

PODATKI I CŁA

Narzędzie ROSA
Darmowe i łatwe w użyciu
PARR S.A.

ROSA - nowe narzędzie do samooceny reguł pochodzenia w Access2Markets - oferuje
wskazówki w prostych krokach do określenia reguł pochodzenia dla Twoich
produktów.

Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej (DG ds. Handlu),
która stworzyła nowy portal Access2Markets, opracowała również
inne przydatne narzędzie: ROSA.
ROSA instrument do samooceny reguł pochodzenia pomaga określić
reguły pochodzenia produktu. Informacje te mają kluczowe znaczenie
dla zweryfikowania, czy Twoje cła przywozowe mogą korzystać z
obniżonych ceł dzięki umowie o wolnym handlu między UE a krajem
importu lub eksportu. Duża część platformy jest poświęcona umowom
o wolnym handlu UE (FTA) i zawiera wskazówki dla przedsiębiorstw,
jak skorzystać z niższych taryf i innych korzyści, jakie oferują
preferencyjne umowy handlowe UE.
Więcej informacji na stronie ROSA.

PRZETARG

Sprzedaż nieruchomości w Wałczu
PARR S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.
A. w Słupsku – zarządzający Słupską Specjalną
Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta
Wałcz ogłaszają trzeci ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej opisanej niżej,
mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy,
który nabędzie na własność nieruchomość na
terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na której będzie
prowadzona działalność gospodarcza.

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek
nr: 5659/15 (0.7201 ha), 5659/16 (0.7151 ha),
5659/17 (0.7200 ha), 5659/18 (0.7150 ha) o
łącznej pow. 2.8702 ha – cena wywoławcza:
945.600,00 zł.
Nieruchomość gruntowa składająca się z w/w
działek, położona jest w Wałczu, obręb 0001,
powiat
Wałcz,
województwo
zachodniopomorskie,
w
okolicy
ul.
Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla
której prowadzona jest księga wieczysta w
Sądzie
Rejonowym
w
Wałczu
nr
KO1W/00033842/8. Więcej informacji na
stronie PARR S.A.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021r. w sali nr
109 Urzędu Miasta Wałcz Pl. Wolności 1
o godzinie 12:30.
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OFERTA

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozszerza ofertę
PARR S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dotychczas świadczy
szerokie usługi dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej Agencji.
Wśród świadczonych usług należą organizowane szkolenia, webinaria,
czy indywidualne konsultacje. Dysponujemy także wysoce
wyspecjalizowaną infrastrukturę, z której każdy może odpłatnie
korzystać (m.in. studio nagrań, pracownia 3D, prototypowanie,
inżynieria odwrotna, sale warsztatowe, sala audytoryjna, czy
fotograficzne.
W marcu planowane jest także szkolenie z nowych instrumentów
finansowych skierowanych do przedsiębiorców w perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej
wynikającej z ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego, PARR S.A.
przygotowała specjalną ofertę dla przedsiębiorców. Wśród niej m.in.
świadczenie usług doradczych w zakresie restrukturyzacji, wsparcie
przygotowania wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie działalności
firmy, wsparcie przy znalezieniu nowych źródeł dochodu (przetargi i
dotacje), organizacja studiów podyplomowych i szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe pracowników lub przekwalifikowujących
pracowników do nowej działalności. Szczegółowa oferta zostanie
opublikowana w kolejnym numerze naszego wydawnictw.

PARR S.A. ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
www.parr.slupsk.pl
biznes@parr.slupsk.pl
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