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P(AR)Rasówka
NOWA PERSPEKTYWA UE SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ponad 700 pożyczek
płynnościowych!
PORTAL SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Pomorski Fundusz Pożyczkowy udzielił mikro,
małym
i
średnim
przedsiębiorstwom,
poszkodowanym w wyniku pandemii Covid-19,
prawie 64 mln złotych wsparcia. Pożyczki
Płynnościowe pomogły utrzymać płynność
finansową przedsiębiorców oraz miejsca pracy
dla mieszkańców regionu.
Podpisanych zostało 767 umów pożyczkowych.
Pandemia koronawirusa wywiera bardzo
negatywny wpływ na gospodarkę. Firmy, aby się
utrzymać muszą redukować koszty działalności.
W wielu przypadkach może to doprowadzić do
zwalniania pracowników i likwidacji firmy.
Na początku maja 2020 r. ruszył nabór wniosków
na Pożyczkę Płynnościową ze środków
Województwa Pomorskiego, zaś w połowie
czerwca udostępniona została pożyczka ze
środków unijnych. Od tego czasu złożonych
zostało 957 wniosków.
Zdecydowana część pożyczkobiorców to
mikroprzedsiębiorstwa, które skorzystały z oferty
Funduszu po raz pierwszy. Ponad jedną czwartą
wszystkich umów zawarto z firmami z branży
turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Ale
w statystykach widać również, że z pożyczki
licznie korzystały firmy zajmujące się handlem,
budowlane,
przemysłu
przetwórczego
i
transportowe. Średnia wartość udzielonej
pożyczki to 83,4 tys. zł.
Więcej infomacji na stronie:
Województwa Pomorskiego.

Samorządu

KPO wysłany do Komisji
Europejskiej
SERWIS RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy
(KPO) do Komisji Europejskiej przez system
CIRCABC. Dokument jest podstawą do
wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu
Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do
dyspozycji około 58 miliardów euro.
Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia został
zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu
Rady Ministrów. Rząd jednocześnie upoważnił
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
do wprowadzania dalszych zmian w
dokumencie.
Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje
Krajowego Planu Odbudowy. W konferencji
inaugurującej udział wziął premier Mateusz
Morawiecki.
W
ramach
konsultacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
zorganizowało trzy debaty poświęcone pięciu
filarom Krajowego Planu Odbudowy. Odbyło
się również pięć wysłuchań publicznych KPO.
Możliwe było również zgłaszanie uwag przez
dedykowany formularz na stronie internetowej.

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło
ponad 5 tys. uwag oraz komentarzy i propozycji
do Krajowego Planu Odbudowy, które
znacząco wpłynęły na
ostateczny kształt
dokumentu. Dokument został między innymi
uzupełniony o pożyczki i obecnie składa się z
dwóch uzupełniających się części – dotacyjnej i
pożyczkowej.
“Fundusz Odbudowy ma wesprzeć środki
krajowe
w
przywracaniu
odporności
gospodarki oraz przygotować na przyszłe,
nieprzewidziane okoliczności. Dlatego tak
ważne jest, by te pieniądze, jak najszybciej
zaczęły pracować w naszej gospodarce. W lipcu
poprzedniego roku na nadzwyczajnym szczycie
Rady Europejskiej, został uzgodniony pakiet
odbudowy o wartości 750 mld euro. Od tego
czasu w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej wspólnie z innymi resortami,
samorządowcami,
przedsiębiorcami,
partnerami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi intensywnie pracowaliśmy nad
przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy.
Wynik wielomiesięcznych prac przekazaliśmy
Komisji Europejskiej” - mówi wiceminister
funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Treść Krajowego Programu Odbudowy.
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Kolejne spotkanie z ekspertami
Cykl webinariów organizownaych przez
PARR

Biurokracja za burtę

PARR S.A.
26 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie
z ekspertem Komisji Europejskiej dotyczące
programów UE i możliwości pozyskania
środków finansowych w nowej perspektywie
budżetowej 2021-2027.
Ekspertem był Krzysztof Kasprzyk, który od
2016 r. jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej
ds. Polityki Regionalnej i Spójności Komisji
Europejskiej, gdzie zajmuje się instrumentami
finansowymi, a wcześniej m.in. koordynacją
działań dotyczących uproszczeń i lepszego
stanowienia prawa (better regulation).
Z funduszami unijnymi w ramach unijnej
polityki spójności związany od 2003 r.,
najpierw w instytucji zarządzającej (Fundusz
Spójności
i
Program
Infrastruktura
i
Środowisko)
w
ministerstwie
odpowiedzialnym za rozwój regionalny,
a potem przez 6 lat jako polski dyplomata
w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii
Europejskiej w Brukseli. Ekonomista,
absolwent Szkoły Głównej Handlowej
i California Institute of Technology.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób!

W
spotkaniu
wzięło
udział
ponad
70 przedstawicieli samorządów lokalnych
i
przedsiębiorców
z
województwa
pomorskiego i zachodniopomorskiego.
W związku z dużym zainteresowaniem tego
typu wydarzeniami, Pomorska Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A.
będzie
kontynuowała ten cykl wydarzeń. Zapraszamy
do śledzenia naszego wydawnictwa i strony
internetowej.

Głównym przedmiotem spotkania były nowe
możliwości finansowe dla przedsiębiorców i
samorządów lokalnych.

KOMISJA EUROPEJSKA
Zasada „jedno więcej – jedno mniej” czyli
symetryczne wprowadzanie i usuwanie
obciążeń administracyjnych w tej samej
dziedzinie polityki – to jeden z elementów
lepszego stanowienia prawa zaproponowany
przez KE. - Dysponuje już jednym z
najlepszych systemów stanowienia prawa na
świecie, ale musimy zrobić jeszcze więcej –
powiedział
wiceprzewodniczący
Maroš
Šefčovič.
Komisja Europejska przyjęła komunikat w
sprawie lepszego stanowienia prawa, w
którym zaproponowała wiele usprawnień w
procesie stanowienia prawa w UE. Dla
przyspieszenia
europejskiej
odbudowy
szczególnie istotne jest obecnie jak
najskuteczniejsze stanowienie prawa, a
równocześnie jak najlepsze dostosowanie
europejskich przepisów do przyszłych potrzeb.
Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do
spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i
prognozowania, oświadczył: - Komisja
dysponuje już jednym z najlepszych systemów
stanowienia prawa na świecie, ale musimy
zrobić jeszcze więcej. Dlatego podejmujemy
dalsze wysiłki w celu uproszczenia unijnego
prawodawstwa i zmniejszenia obciążeń, przy
równoczesnym lepszym wykorzystaniu prognoz
strategicznych
oraz
wspieraniu
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji.
Powodzenie tego zamierzenia jest jednak
uzależnione od współpracy wszystkich
zainteresowanych stron podczas procesu
kształtowania wysokiej jakości unijnej polityki,
co przełoży się na silniejszą, bardziej odporną
Europę.
Więcej na stronie Komisji Europejskiej.

KONKURS

Nagrody za klimat
KOMITET EKONOMICZNOSPOŁECZNY
EKES rozpoczyna tegoroczną edycję Nagrody
dla Społeczeństwa Obywatelskiego za
działania w dziedzinie klimatu. Komitet
wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują,
jak cenny jest wkład społeczeństwa
obywatelskiego w osiągnięcie neutralności
klimatycznej. Z udziału w konkursie
wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz
których realizacja nie została rozpoczęta przed
30 czerwca 2021 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30
czerwca 2021 r. o godz. 10.00 (czasu
brukselskiego).
Spotkanie z pracownikiem Komisji Europejskiej w zakresie nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Więcej informacji na stronie Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno – Społecznego.
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Dofinansowanie na prowadzenie przedsiębiorstwa
PARP
Programy Akceleracyjne
Co najmniej 400 startupów skorzysta z
możliwości
rozwinięcia
swoich
innowacyjnych produktów do poziomu, w
którym będą mogły przetestować swoje
rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi.
Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy,
infrastruktury technicznej oraz kanałów
sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program
skupia się na zwiększeniu przeżywalności
startupów
umożliwiając
przy
tym
wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie
przełomowego zlecenia.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• Przeprowadzenie
eksperymentów
biznesowych, weryfikacji hipotez
badawczych oraz przetestowania
produktów i technologii.
• Realizację pilotaży wspólnie z dużymi
przedsiębiorstwami lub członkami ich
ekosystemu.
• Usługi mentorskie, doradcze.
• Dostęp do wysokiej klasy specjalistów
(zarówno z poszczególnych obszarów
specjalizacji technologicznej, ale też
prawa czy aspektów biznesowych).
• Udział w szkoleniach i warsztatach.
• Działania networkingowe łączące
start-upy z dużymi i średnimi
przedsiębiorstwami (potencjalnymi
odbiorcami technologii i produktów).
• Analizę umów (np. inwestycyjnych,
partnerskich czy licencyjnych) i
wycenę spółki.
• Opracowanie modelu współpracy
start-upu z odbiorcą technologii.
• Dostęp do infrastruktury badawczej i
ekspertów.
• Analizę własności intelektualnej,
konsultacje w zakresie ochrony IP.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Osoba prawna prowadząca działalność
gospodarczą na terytorium Polski w formie
spółki kapitałowej, która:
• posiada status mikroprzedsiębiorstwa
lub małego przedsiębiorstwa,
• nie jest powiązana kapitałowo lub
osobowo z operatorem programu,
• nie była notowana na giełdzie w
okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji
w odpowiednim rejestrze i która nie
dokonała podziału zysków i nie
została
utworzona
w
wyniku
połączenia.
• Osoby
fizyczne
nieprowadzące
działalności
gospodarczej
oraz
przedsiębiorcy
prowadzących
działalność gospodarczą w formach
innych niż wyżej wskazane mogą
zostać warunkowo zakwalifikowane
do programu akceleracyjnego, jeśli
spełnią powyższe wymogi najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej.

Platformy Startowe
Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź
usługę? W Platformach startowych otrzymasz
ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w
rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić
swój pomysł do wybranej platformy. Tam
menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy
plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego
realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji
Twojej platformy możesz starać się o 1 mln
złotych na rozwój swojego biznesu w ramach
konkursu Rozwój start-upów w Polsce
Wschodniej.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Platformy startowe oferują pakiet usług, w
skład których wchodzą m.in.:
• pomoc w stworzeniu fundamentów
biznesowych przedsięwzięcia,
• specjalistyczne usługi indywidualnie
dopasowane do pomysłu,
• warsztaty i szkolenia z zakresu
wystąpień publicznych oraz prezentacji
swojego projektu,
• mentoring,
• obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
• pomoc w stworzeniu elementów
identyfikacji korporacyjnej,
• zapewnienie powierzchni biurowej do
rozwoju startupu.
Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych
potrzeb technologicznych i biznesowych
poszczególnych startupów. Nie są ograniczone
zamkniętym katalogiem, w związku z czym
startup ma szansę otrzymać szyte na miarę
usługi. W wyniku tego procesu powstać
powinien prototyp i model biznesowy
przedsięwzięcia.
Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem
firmy.
Pierwszym
krokiem
jest
przeprowadzanie wywiadu przez menedżera
inkubacji z przedstawicielami startupu, w
czasie którego diagnozowane są najważniejsze
jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są
przyporządkowywani odpowiedni eksperci i
usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do
specyfiki startupu i branży. Dzięki temu
program inkubacji jest indywidualnie dobrany
do potrzeb każdego pomysłu. (jest w innym
miejscu).
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Każdy pomysłodawca, który założy działalność
gospodarczą w jednym z województw Polski
Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego.
Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór.
Zgłaszasz się poprzez formularz na stronie
PARP. Następnie koncepcje te oceniane są
przez ekspertów poszczególnych Platform
Startowych.

Granty na Eurogranty
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów
przygotowania Eurograntu, tj. projektu
planowanego do realizacji w ramach jednego z
Programów
Unii
Europejskiej,
w
szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz
inne programy Unii Europejskiej zarządzane
centralnie przez Komisję Europejską, w tym
Horyzont Europa i Single Market Programme.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• na sfinansowanie kosztów usługi
doradczej, dzięki której przygotujesz
projekt
• na sfinansowanie kosztów opracowania
studium wykonalności
• na organizację spotkań, w tym koszty
poszukiwania partnerów projektu oraz
koszty podróży służbowych
• na przygotowanie wniosku/aplikacji o
Eurogrant, zgodnie z wymaganiami
określonymi
przez
organizatora
konkursu oraz związane z ewentualną
korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant,
w
tym
koszty
wynagrodzeń
pracowników w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio
związane z przygotowaniem projektu
planowanego do realizacji w ramach
jednego z Programów UE, a także
koszty związane z
prezentacją
wniosku/aplikacji o Eurogrant przed
komisją oceny projektów powołaną
przez organizatora konkursu.
• na sfinansowanie kosztów tłumaczenia
dokumentacji
aplikacyjnej
przedkładanej
organizatorowi
konkursu.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które
mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i
planują ubiegać się o dofinansowanie w
konkursach organizowanych w ramach
Programów UE w charakterze:
• projektodawcy,
w
przypadku
samodzielnego aplikowania,
• koordynatora, partnera projektu lub
członka konsorcjum, ubiegającego się
wspólnie o dofinansowanie.
Maksymalna
kwota
dofinansowania:
280.060 zł.
Pula środków w konkursie: 5 000 000,00 zł.
Więcej informacji na stronie internetowej.

Więcej informacji na stronie internetowej.
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PRZETARGI

Branża rolno-przetwórcza w UE
Chcemy być krajowym liderem w produkcji
zielonej energii.

Ogłoszenia o
najnowszych
przetargach!
PARR S.A.

PARR
14 maja Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zorganizowała spotkanie
skierowane do branży rolno-przetwórczej pt.”
„Branża rolno-przetwórcza w nowej
perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021
– 2027”.
W spotkaniu w roli panelistów wzięli udział:
„Samorząd Województwa Pomorskiego dla
branży rolno-przetwórczej”, Józef Sarnowski
Członek
Zarządu
Województwa
Pomorskiego oraz „Nowa perspektywa Unii
Europejskiej szansą dla rozwoju branży rolnoprzetwórczej na Pomorzu”, Jerzy Plewa Ekspert Team Europe działającego przy
Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w
Polsce.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. rozpoczęła cykl spotkań z ekspertami
zarówno z regionu, Polski jak i instytucji
międzynarodowych. Celem spotkań jest
szeroko zakrojona kampania informacyjna o
możliwościach
pozyskiwania
środków
zewnętrznych
na
dalszy
rozwój
przedsiębiorczości
i
branży
rolnoprzetwórczej,
dofinansowanie
działań
innowacyjnych, wsparcie samorządów w
realizacji ich zadań publicznych. Działania te
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju
regionu Pomorza Środkowego.
W poprzednich spotkaniach wzięli udział
pracownicy Komisji Europejskiej zajmujący
się funduszami strukturalnymi, eksperci z
dziedziny prawa i pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Każde
spotkanie
jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane
zarówno przez współpracujące podmioty, ale
także na coraz większe zainteresowanie tego
typu spotkaniami.

W spotkaniu wzięli udział najwięksi przedstawiciele
branży w województwie pomorskim.

Przedstawiono także ofertę Samorządu Województwa
Pomorskiego dla branży rolno-przetwórczej.

Jerzy Plewa - Ekspert Team Europe działającego przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce (Do
stycznia 2020 Dyrektor Generalny w KE – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister
Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwa i dostosowania do
Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe. Długoletni pracownik naukowy,
adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert FAO i Banku Światowego.

Na stronie internetowej TED (Zaproszenia do
składania ofert z instytucji europejskich)
znalazło się wiele zaproszeń do składnania
ofert. Poniżej przedstawiamy kilka z
wybranych:
• Usługi
statystyczne
dotyczące
statystyk społecznych;
• Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu
europejskich wymogów w zakresie
zdatności do lotu w lotnictwie
wojskowym;
• Modelowanie
hybrydowej
sieci
elektroenergetycznej
prądu
przemiennego / prądu stałego;
• Przygotowanie projektu i wsparcie w
zakresie wdrożenia pożyczki ramowej
na rzecz odporności na zmiany
klimatu w Mozambiku;
• Dostawa
sprzętu
gospodarstwa
domowego
i
świadczenie
powiązanych usług;
• Świadczenie usług ICT oraz usług
sieciowych;
• Dostawa wyposażenia jednej stacji
testowej
do
elektrolizy
niskotemperaturowej wody, w tym
gwarancja i powiązane usługi
konserwacji;
• Usługi zapewnienia pracowników
tymczasowych;
• Wykonanie zadań dydaktycznych i
powiązanych w ramach programu
edukacyjnego
Szkoła-Ambasador
Parlamentu
Europejskiego
w
Słowenii;
• Zewnętrzna ocena jakości typowania
molekularnego
salmonelli,
STEC/VTEC i listerii;
• Konserwacja i kontrola elewacji
żaluzjowych w budynku Berlaymont.
• Usługi komunikacji i organizacji
wydarzeń;
• Usługi internetowe — dostęp do
internetu
i
usługi
telefonii
stacjonarnej;
• Umowa
ramowa
o
dostawę
materiałów biurowych i artykułów
piśmienniczych;
• Produkcja
materiałów
audiowizualnych,
aplikacji
mobilnych, publikacji elektronicznych
opartych na HTML i aplikacji
opartych na technologiach wirtualnej i
rozszerzonej rzeczywistości;
• Umowa ramowa o konserwację drzwi,
zamków, cylindrycznych wkładek do
zamków, okien i powiązanych
akcesoriów w budynkach JRC;
• Zakup akcesoriów do identyfikatorów.
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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.
Jesteś zainteresowany współpracą? Zgłoś się do nas, dokonamy analizy
Twoich możliwości w aplikowaniu o środki zewnętrzne, zorganizujemy
spotkanie z ekspertami, którzy doradzą Tobie, w którą stronę się rozwijać i
warto inwestować!

POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 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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