
 

Wydanie II – EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / /  KWIECIEŃ  / /  2021 
 

 STRONA 1 

P(AR)Rasówka 
NOWA PERSPEKTYWA UE SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

3 miliardy złotych 

mniej! 

PORTAL SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO 

Zgodnie z propozycjami Polskiego Rządu 

zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej 

dla Województwa Pomorskiego w latach 2021-

2027.  

 
W efekcie tych decyzji nasz region może 

otrzymać o 40 % czyli 3 miliardy złotych mniej 

środków niż w latach 2014-2020. Skutki takiej 

decyzji dotkną bezpośrednio wszystkich 

mieszkańców naszego regionu.  

 

Samorządy lokalne otrzymają mniej funduszy na 

inwestycje czy służbę zdrowia, zasadniczo 

zmniejszy się wsparcie dla przedsiębiorców, 

szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych. 

Jeżeli nie zgadzasz się na tak niekorzystny dla 

Pomorzan podział funduszy UE - podpisz petycję, 

którą skierujemy do rządu. Pomorzaninie, Twój 

podpis decyduje! 

Link do petycji.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Petycja do Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

PORTAL SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Petycja mieszkańców o zwiększenie funduszy 

unijnych dla Pomorza Rządowy projekt 

Umowy Partnerstwa między Polską a Unią 

Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że 

województwo pomorskie otrzyma o 736 mln 

euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. 

To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej 

perspektywie. Taki podział środków wpłynie 

negatywnie na rozwój naszego województwa. 

 

Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, 

województwo pomorskie jest jednym z tych, 

które dostaną najmniej funduszy. W 

przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – 

tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w 

latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej 

niż w innych województwach. Wygląda na to, 

że przez dobór kryteriów podziału środków 

jesteśmy dziś karani. 

 

 

Tempo rozwoju naszego regionu jest 

zróżnicowane. Ciągle jest wiele wyzwań i 

obszarów wymagających szczególnego 

wsparcia, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, 

transport, ekologię, jak i przeciwdziałanie 

bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. 

Środki europejskie to główne źródło 

finasowania inwestycji rozwojowych w 

naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. 

dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz 

może zahamować, działania rozwojowe.  

 

Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój 

komunikacji publicznej, infrastruktury 

transportowej oraz infrastruktury społecznej, 

tak istotnych z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców naszego województwa. Nie 

będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego 

poziomu dofinansowania licznych inicjatyw 

społecznych, w tym podmiotów ekonomii 

społecznej, które świadczą usługi na rzecz osób 

wykluczonych.  

 

Dlatego, w trosce o rozwój i przyszłość naszego 

regionu, apelujemy do rządu o zwiększenie 

funduszy unijnych dla województwa 

pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą 

pomniejszone zostały środki planowane przez 

rząd na perspektywę 2021–2027. 

W TYM WYDANIU 

            COVID  

 

PRZETARGI 

DOTACJE 

  

https://pomorskie.eu/
https://pomorskie.eu/
https://pomorskie.eu/petycja/
https://pomorskie.eu/petycja/
https://pomorskie.eu/petycja/
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  STRONA 2 

INFORMACJE  

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Zakres działalności 

UNIA EUROPEJSKA 

Kolejne miliardy z 

SURE  
KOMISJA EUROPEJSKA 

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska 

w ramach szóstej transzy wsparcia 

finansowego z instrumentu SURE. W sumie 

Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom 

UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 

2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają 

uporać się z nagłym wzrostem wydatków na 

utrzymanie zatrudnienia. 

W wyniku operacji Czechy otrzymały 1 mld 

euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld 

euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld 

euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała 

finansowanie z tego instrumentu po raz 

pierwszy. Pozostałych pięć państw UE 

korzystało już z pożyczek w ramach SURE. 

Pożyczki te pomagają państwom 

członkowskim uporać się z nagłym wzrostem 

wydatków publicznych na utrzymanie 

zatrudnienia. W szczególności przeznaczone są 

one na pokrycie kosztów bezpośrednio 

związanych z finansowaniem krajowych 

mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu 

pracy i innych podobnych środków 

wprowadzonych przez państwa członkowskie 

w reakcji na pandemię koronawirusa, także z 

myślą o osobach samozatrudnionych. 

Dzisiejsze wypłaty są wynikiem szóstej emisji 

obligacji społecznych w ramach unijnego 

instrumentu SURE, która spotkała się ze 

znacznym zainteresowaniem ze strony 

inwestorów. 

Więcej informacji na stronie 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce. 

 

 
 

 

PODATKI I CŁA 

Akcyza 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Unijne przepisy dotyczące podatku 

akcyzowego obejmują następujące produkty: 

alkohol, napoje alkoholowe, produkty 

energetyczne, energię elektryczną oraz wyroby 

tytoniowe. Istnieją sytuacje, w których 

dostępne są obniżone stawki i zwolnienia, np. 

zakupy bezcłowe. Więcej informacji. 

 

Sprawdź, kiedy należy zapłacić podatek 

akcyzowy, jak uzyskać zwrot akcyzy, kiedy 

produkt zaczyna podlegać akcyzie i zobacz, jak 

sprawdzić ważność numeru akcyzowego. W 

przypadku sprzedaży przez internet 

obowiązują specjalne zasady, zwłaszcza w 

odniesieniu do niektórych towarów, takich jak 

tytoń. Więcej informacji.  

PARR S.A. 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. (PARR) z siedzibą w Słupsku powstała w 

1994 roku.  

Głównymi akcjonariuszami spółki są: 

Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto 

Słupsk, Miasto Koszalin, Gmina Słupsk oraz 

Skarb Państwa.  

Od początku istnienia działania Agencji 

skierowane są na harmonijną współpracę z 

przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia 

biznesu oraz władzami lokalnymi w celu 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Misją PARR S.A. jest inicjowanie, 

promowanie i wspieranie działań służących 

rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie 

najwyższej jakości usług. 

PARR S.A. zarządza od:  

• 1997 roku - Słupską Specjalną Strefą 

Ekonomiczną sse.slupsk.pl  

• 2012 roku - Słupskim Inkubatorem 

Technologicznym sit.slupsk.pl.  

 

PARR świadczy szeroki wachlarz usług, 

zarówno w zakresie wynajmu pomieszczeń, jak 

i specjalistycznych usług doradczych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:  

• Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna;  

• Słupski Inkubator Technologiczny;  

• Specjalistyczne usługi dla przemysłu;  

• Nieruchomości;  

• Studio audio-wideo;  

• Studio fotograficzne; 

• Szkolenia; 

• Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne. 

 

 

 

 

Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3 w Słupsku. 

 

 

 

 

 

Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3B w Słupsku. 

 

 
 

Siedziba Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku, ul. Portowa 13.  

https://ec.europa.eu/poland/news/210330_sure_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/210330_sure_pl
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/product-excise-duties/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/paying-excise-duties/index_pl.htm
http://www.sse.slupsk.pl/
http://www.sit.slupsk.pl/
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/slupska-specjalna-strefa-ekonomiczna-polska-strefa-inwestycji
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/slupski-inkubator-technologiczny
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/specjalistyczne-uslugi-dla-przemyslu
https://www.parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/nieruchomosci
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/studio-audio-wideo
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/studio-fotograficzne/
https://www.parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/szkolenia
parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/centrum-szkoleniowo-konferencyjne
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  STRONA 3 

DOTACJE 

Tarcza Antykryzysowa 

SERWIS RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

30 mld złotych przeznaczy polski rząd na 

ochronę miejsc pracy i pomoc dla 

przedsiębiorców w II kwartale tego roku. Nie 

tylko kontynuuje pomoc, ale też poszerza 

katalog branż, które będą mogły korzystać z 

rządowego wsparcia.  

Najważniejsze elementy wsparcia to: 

poszerzenie listy branż, które ubiegają się o 

pomoc z Tarczy Branżowej, pomoc w 

zakresie regulacji czynszowych dla 

najemców, umorzenie 100% subwencji z 

Tarczy Finansowej PFR 1.0, dofinansowanie 

środków dezynfekcji dla gastronomii, fitness 

i hoteli. 

W II kwartale ponad 60 branż znajdzie się na 

liście firm objętych Tarczą Branżową. Wsparcie 

otrzyma dodatkowo 16 nowych sektorów, m.in. 

branża beauty czy branża handlowa (sklepy 

elektroniczne, sportowe, meblowe, budowlane, 

kosmetyczne).  

Wartość tej pomocy to 7 mld złotych. 

Przedsiębiorstwa chronione Tarczą Branżową 

mogą liczyć na: bezzwrotną dotację w kwocie do 

5 000 złotych, zwolnienie ze składek ZUS dla 

firm do 49 zatrudnionych oraz dla 

jednoosobowych działalności gospodarczych, 

postojowe w kwocie 2 080 złotych dla 

jednoosobowych działalności gospodarczych, 

dofinansowanie miejsc pracy pracowników. 

Dłuższa lista branż objętych pomocą rządu to 

tylko jeden z kilku elementów rządowego 

wsparcia w II kwartale tego roku. 

Zdecydowano także o umorzeniu 100% 

subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Dla 

firm to oszczędność rzędu 7 mld złotych.  

Więcej o Tarczy Finansowej Polskiego 

Funduszu Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

DOTACJE 

50 mln zł dla MŚP 

Podbijamy rynki zagraniczne 
PARP 

Można już składać wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia 

produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne w konkursie 

Internacjonalizacja MŚP, który organizuje Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Działanie jest finansowane z Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia, a jego budżet to 50 mln zł. Po unijne 

wsparcie mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub 

oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, 

świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 800 tys. zł. 

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej. 

AKTUALNOŚCI 

Ruszamy w wirtualną drogę!  
PARR S.A. 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., zarządzająca Słupską Specjlną Strefą 

Ekonomiczną, wraz z Partnerami zaprasza 

przedsiębiorców do udziału w cyklu 

webinarów biznesowych. Tematem 

przewodnim będzie: „Inwestujesz tam, gdzie 

chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju 

przedsiębiorców". Odwiedzimy "wirtualnie" 

przedsiębiorców we wszystkich gminach z 

powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE 

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Spotkania są dedykowane zarówno dla 

przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów 

zewnętrznych, poszukujących optymalnego 

miejsca do realizacji inwestycji oraz 

poszukujących możliwości wsparcia w 

rozwoju swojej działalności. Pełny 

harmonogram i szczegóły dotyczące spotkań 

w poszczególnych powiatach znajdują się 

tutaj. 

 

 

W programie przedstawione zostaną m.in. 

możliwości ulg w podatku dochodowym w 

ramach PSI, nowe trendy i rozwiązania 

technologiczne dla przemysłu oraz inne 

instrumenty wsparcia i finansowania działalności 

gospodarczej.  

Partnerzy merytoryczni: Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Centra Obsługi Inwestora                              

(i Eksportera) z województw pomorskiego, 

zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego,                    

w tym Agencja Rozwoju Pomorza S.A.                

(Invest in Pomerania, Pomorski Broker 

Eksportowy) oraz Centrum Inicjatyw 

Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Zachodniopomorskiego.  

Patronat objęły jednostki samorządu 

terytorialnego będące w zasięgu Słupskiej SSE - 

Partnerzy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gov.pl/web/premier/tarcza-antykryzysowa--pomoc-trwa-uruchamiamy-wsparcie-dla-kolejnych-branz
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
parp.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp
https://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/wydarzenia-pl
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  STRONA 4 

PROMOCJA  

Radni przyjęli Strategię 2030 

Chcemy być krajowym liderem w produkcji 

zielonej energii. 

PRZETARGI 

Ogłoszenia o 

najnowszych 

przetargach!  
PARR S.A. 

Na stronie internetowej TED (Zaproszenia do 

składania ofert z instytucji europejskich) 

znalazło się wiele zaproszeń do składnania 

ofert. Poniżej przedstawiamy kilka z 

wybranych:  

• Świadczenie usług w zakresie 

organizacji imprez na spotkania 

administracyjne i operacyjne oraz 

imprezy organizowane na Wyspach 

Maltańskich;  

• Dostawa pojazdów mechanicznych 

(bezcłowych): 12 sztuk SUV z 

napędem na cztery koła i 1 sztuka 

Sedan z napędem na dwa koła;  

• Dostawa 38 jednocylindrowych, dwu- 

/ czterosuwowych motocykli o 

pojemności minimum 170 cm3 ; 

• Opracowanie systemu zarządzania 

jakością i powiązanych procedur 

wykonawczych dla administracji 

morskich krajów objętych IPA i EPS; 

• Umowa ramowa na usługi w zakresie 

analizy strategicznej i wsparcia dla 

wzmocnionej współpracy badawczej 

w dziedzinie rolnictwa i żywności; 

• Wynajem długoterminowy 

samochodów służbowych, limuzyn 

lub pojazdów użytkowych, 

samochodów kombi i / lub minivanów 

bez opcji zakupu dla lokalizacji w 

Luksemburgu i Brukseli; 

• Projekt wystawy, produkcja i usługi 

powiązane w ramach projektu 

„Operacja Śmieci! Historie odpadów 

”w Domu Historii Europejskiej w 

Brukseli. 

 

 

DOTACJE 

Granty na granty 

POIR 2014-2020 

W ramach poddziałania 2.3.6 PO IR 

dofinansowanie mogą otrzymać projekty 

dotyczące przygotowania projektu 

planowanego do realizacji w ramach jednego 

z Programów UE zarządzanych centralnie, 

m.in. Kreatywna Europa – Program 

Kreatywna Europa dla europejskich sektorów 

kultury i kreatywnych, LIFE – Program LIFE 

oraz innych programów Unii Europejskiej 

zarządzanych centralnie przez Komisję 

Europejską, w tym Horyzont Europa i Single 

Market Programme. 

Więcej informacji na Portalu Funduszy 

Europejskich.  

POMORSKIE.EU 

Radni województwa pomorskiego podczas 

sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia 

2021 r., jednogłośnie podjęli uchwałę 

dotyczącą Strategii 2030. To najważniejszy 

dokument, który określa kierunki rozwoju 

naszego regionu w najbliższej dekadzie. 

Wcześniej projekt Strategii 2030 otrzymał 

pozytywną opinię ministra funduszy i polityki 

regionalnej. 

Strategiczne wyzwanie rozwojowe stanowi 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Nasze województwo, z racji nadmorskiego 

położenia, jest szczególnie zagrożone 

występowaniem ekstremalnych zjawisk, do 

których należą, m.in. intensywne opady, 

porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. 

Stąd tak ważne będą działania polegające na 

monitorowaniu stanu środowiska, 

przeciwdziałaniu jego degradacji, przy 

jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności 

klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie 

warunków do przekształcenia regionu w 

krajowego lidera produkcji zielonej energii i 

technologii ekoefektywnych.  

Wśród pozostałych celów strategicznych 

wymienić należy m.in. wykorzystanie 

technologii cyfrowych w życiu codziennym, 

administracji publicznej i biznesie, wzrost 

międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarczej, w tym aktywności eksportowej 

pomorskich firm, poprawę jakości usług 

edukacyjnych, rozwój działań w zakresie 

promocji zdrowia oraz profilaktyki 

zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu 

zbiorowego oraz infrastruktury dróg 

publicznych. 

Więcej na stronie internetowej Portalu 

Samorządu Województwa Pomorskiego. 

Do pobrania: Strategia Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o strategii na stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

Konferencja otwierająca prace nad strategią Pomorza. 

 
 

Zdalna sesja sejmiku województwa pomorskiego z 12 kwietnia 2021 r. źródło: pomorskie.eu 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7373
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-236-granty-na-eurogranty-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-236-granty-na-eurogranty-1/
https://pomorskie.eu/chcemy-byc-krajowym-liderem-w-produkcji-zielonej-energii-radni-przyjeli-strategie-2030/
https://pomorskie.eu/chcemy-byc-krajowym-liderem-w-produkcji-zielonej-energii-radni-przyjeli-strategie-2030/
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/Za%C5%82%C4%85cznik-do-uchwa%C5%82y_SWP_376_XXXI_21_SRWP2030_120421.pdf
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/Za%C5%82%C4%85cznik-do-uchwa%C5%82y_SWP_376_XXXI_21_SRWP2030_120421.pdf
https://strategia2030.pomorskie.eu/
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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   

https://www.parr.slupsk.pl/index.php/pl/oferta/specjalistyczne-uslugi-dla-przemyslu
http://www.parr.slupsk.pl/
mailto:biznes@parr.slupsk.pl
https://www.facebook.com/PARRSlupsk
https://www.linkedin.com/company/67219175
https://www.instagram.com/parr.slupsk/
https://www.twitter.com/PARR_SA
https://www.youtube.com/channel/UC1J25fbnceW1O-oi5CdrwHg

