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P(AR)Rasówka 
OKRES WAKACYJNY, TO DOBRY CZAS NA PRZYGOTOWANIE 

KONCEPCJI PROJEKTOWYCH! 

 

Ekologiczne 

podróże! 

PORTAL SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Dla transportu publicznego, pieszych i 

rowerzystów. Przyszłość transportu publicznego 

to ekologia i zeroemisyjność. Zobacz 

najciekawsze projekty, jakie w obszarze transport 

i mobilność są realizowane na Pomorzu w ramach 

Horyzontu 2020. 

Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu #Pomorski 

Horyzont. To siedem lat, ponad 160 projektów o 

wartości ponad 200 mln zł.  

Elektryfikacja transportu publicznego w miastach 

to projekt ELIPTIC, który realizuje 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w 

Gdyni. – Naszym celem jest rozwój 

ekologicznego, zeroemisyjnego elektrycznego 

transportu na terenie Gdyni – mówi Marta 

Woronowicz kierownik projektu. W ramach 

projektu rozwój ten planowany jest na bazie 

istniejącej infrastruktury. – Chodzi tu np. o 

wydłużenie tras linii trolejbusowych o odcinki 

bez rozwieszonej sieci trakcyjnej. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu pojazdów wyposażonych w 

baterie – opisuje. Jako przykład takiej linii można 

podać linię trolejbusową 31 łączącą Gdynię z 

gdańsko-sopocką Ergo Areną czy skierowanie 

pojazdów bateryjnych do obsługi linii 181. 

ELIPTIC uzyskał dofinansowanie w wysokości 

104 tys. euro. 

Najlepsza uczelnia techniczna na Pomorzu 

realizuje projekt FLOW, którego celem jest 

zmniejszenie natężenia ruchu i korków. – 

Chcemy opracować nowe podejście do oceny 

funkcjonowania systemów transportowych – 

wyjaśnia dr hab. inż. Jacek Oskarbski, z 

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

Politechniki Gdańskiej. Co ważne, do tej pory w 

badaniach uwzględniano jedynie ruch 

samochodowy i transport publiczny. – My 

pracujemy nad dołączeniem do analiz zmiennych 

związanych z ruchem pieszych i rowerzystów – 

dodaje. Dofinansowanie ze środków unijnych dla 

projekty wyniosło 42 tys. euro. 

 

 

 
 

 

Bezpieczeństwo w miejscu 

pracy 

KOMISJA EUROPEJSKA 

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE 

Komisja przyjęła strategiczne ramy UE 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na 

lata 2021-2027. Określono w nich kluczowe 

działania niezbędne do poprawy zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników w 

nadchodzących latach. Pandemia COVID-19 

pokazała, jak ważne są wymogi BHP dla 

ochrony zdrowia pracowników, 

funkcjonowania naszego społeczeństwa oraz 

ciągłości kluczowej działalności gospodarczej i 

społecznej. 

Ta nowa strategia koncentruje się na trzech 

przekrojowych celach, a mianowicie na 

zarządzaniu zmianami wynikającymi z 

transformacji ekologicznej, cyfrowej i 

demograficznej, a także zmianami w 

tradycyjnym środowisku pracy, lepszym 

zapobieganiu wypadkom i chorobom oraz 

większej gotowości na ewentualne przyszłe 

kryzysy. 

Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach 

poczyniono postępy – na przykład liczba 

śmiertelnych wypadków przy pracy w UE 

zmniejszyła się o około 70 proc. od 1994 r. do 

2018 r. – wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. 

Mimo wspomnianych postępów w 2018 r. w 

UE–27 wciąż miało miejsce ponad 3 300 

śmiertelnych wypadków i 3,1 mln wypadków 

bez ofiar śmiertelnych. 

 

 

Co roku ponad 200 tyś. pracowników umiera z 

powodu chorób związanych z pracą. 

Zaktualizowane ramy pomogą zmobilizować 

instytucje UE, państwa członkowskich i 

partnerów społecznych do realizacji wspólnych 

priorytetów w zakresie ochrony pracowników. 

Przewidziane w nich działania przyczynią się 

również do obniżenia kosztów opieki 

zdrowotnej i pomogą przedsiębiorstwom, w 

tym MŚP, zwiększyć wydajność, 

konkurencyjność oraz w większym stopniu 

kierować się zasadami zrównoważonego 

rozwoju.  

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc 

pracy i praw socjalnych, stwierdził: Zasada 10. 

Europejskiego filaru praw socjalnych daje 

pracownikom prawo do wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 

pracy. W miarę postępów czynionych w 

odbudowie po kryzysie, zasada ta powinna 

znaleźć się w centrum naszych działań. Musimy 

zobowiązać się do przyjęcia podejścia „Wizja 

Zero” w odniesieniu do zgonów związanych z 

pracą w UE. Zdrowie w pracy to nie tylko nasz 

stan fizyczny, ale także nasze zdrowie 

psychiczne i dobre samopoczucie. 

Więcej informacji.  

 

W TYM WYDANIU 

            WEBINARIA 

 

 

PRZETARGI 

DOTACJE 

 

https://pomorskie.eu/ekologiczne-podroze-czyli-transport-i-mobilnosc-wyjatkowe-komunikacyjne-projekty-horyzont2020/
https://pomorskie.eu/ekologiczne-podroze-czyli-transport-i-mobilnosc-wyjatkowe-komunikacyjne-projekty-horyzont2020/
https://ec.europa.eu/poland/news/210628_safety_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/210628_safety_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/210628_safety_pl
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NABORY  

15 miejsc czeka w doradztwie wodorowym 

Zapraszamy do udziału w naborze do 

doradztwa wodorowego wielkopolskie firmy! 

UNIA EUROPEJSKA 

Przejrzysty VAT w 

handlu online 
KOMISJA EUROPEJSKA 

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące 

handlu elektronicznego w UE, które ułatwią 

przedsiębiorcom prowadzenie działalności i 

zapewnią większą przejrzystość dla 

konsumentów. Od 1 lipca br. podatek VAT 

będzie pobierany od wszystkich towarów 

wprowadzanych na terytorium UE. 

 

Od 29 czerwca weszły nowe przepisy 

dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) 

w odniesieniu do zakupów przez internet. Jest 

to część działań mających na celu zapewnienie 

wszystkim przedsiębiorstwom bardziej 

wyrównanych warunków działania, 

uproszczenie transgranicznego handlu 

elektronicznego oraz zapewnienie unijnym 

klientom większej przejrzystości w zakresie 

ustalania cen i oferowanych produktów. 

  

Ostatnia aktualizacja unijnego systemu VAT 

miała miejsce w 1993 r. System nie nadąża za 

rozwojem transgranicznego handlu 

elektronicznego, który w ostatnich latach 

spowodował transformację sektora sprzedaży 

detalicznej. Pandemia koronawirusa 

przyspieszyła ten proces i jeszcze bardziej 

unaoczniła potrzebę reformy, która 

zagwarantuje, że podatek VAT należny od 

sprzedaży przez internet jest pobierany w kraju 

konsumenta. Nowe przepisy uproszczą 

również życie zarówno kupującym, jak 

przedsiębiorcom. 

 

Co się zmieni? Więcej na stronie Komisji 

Europejskiej.  

 

WYDARZENIE 

Rola surowców 

krytycznych w tworzeniu 

silnej bazy przemysłowej 

KOMITET EKONOMICZNO-

SPOŁECZNY 

Między czerwcem 2021 a marcem 2022 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

organizuje serię wydarzeń dotyczących 

zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej, 

ogłoszonej przez Komisję Europejską w dniu 5 

maja 2021 r. 

Pierwsze seminarium internetowe z tej serii 

odbędzie się 13 lipca w dniach od 10 do 12 i 

poświęcone będzie „Rola surowców 

krytycznych w tworzeniu silnej bazy 

przemysłowej”. Dyskusja będzie powiązana z 

opinią CCMI 177, a także z dwiema bieżącymi 

opiniami dotyczącymi zaktualizowanej 

strategii przemysłowej (INT 935 i CCMI 185). 

Więcej na stronie Komitetu.  

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

Celem doradztwa jest ocena potencjału do 

rozwoju firmy w ramach łańcucha dostaw i 

wartości gospodarki wodorowej oraz 

eksperckie doradztwo w tym obszarze. Nabór 

trwa od 8 czerwca do 5 lipca 2021 r. 

 

Dlaczego warto wystartować w naborze?  

• Udział w doradztwie jest dla firmy 

bezpłatny (w ramach wsparcia de minimis)  

• Na rzecz firmy zostanie wykonany Audyt 

wodorowy, który ma na celu ocenę 

potencjału firmy do zmiany i rozwoju 

przedsiębiorstwa w obszarze łańcucha 

dostaw i wartości gospodarki wodorowej  

• Każda zakwalifikowana firma otrzyma też 

pulę do 50 godzin indywidualnego, 

specjalistycznego doradztwa  

• Liczba miejsc ograniczona! (15) 

 

Doradztwo ma charakter indywidualny, ale 

może obejmować następujące zagadnienia: 

• przeanalizowanie modelu biznesowego 

Beneficjenta pomocy,  

• omówienie i rozwinięcie zagadnień 

zawartych w raporcie z audytu 

wodorowego,  

• zaproponowanie rozwiązań i mitygacji 

zagrożeń lub barier,  

• omówienie dalszych działań rozwojowych 

oraz ewentualnych zmian organizacyjnych 

w przedsiębiorstwie,  

• omówienie ogólnych zagadnień 

technologicznych, regulacji prawnych oraz 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 

technologii wodorowych,  

• omówienie indywidualnych zagadnień 

wskazanych przez Beneficjenta pomocy,  

• sporządzenie rekomendacji. 

Niepodważalną zaletą udziału w doradztwie 

jest możliwość nawiązania kontaktu z 

cenionymi ekspertami w obszarze technologii 

wodorowych oraz zbudowanie sieci relacji 

biznesowych, które mogą ułatwić rozwój w 

tym innowacyjnym segmencie rynku.  

Profile zakwalifikowanych przedsiębiorstw 

będą promowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w ramach 

tworzonego Rejestru wodorowego.  

Jesteś zainteresowany? Masz pytania? 

Zadzwoń (tel. 604 137 386) lub napisz – 

wyjaśnimy, pomożemy! 

Pobierz nasz darmowy przewodnik po 

gospodarce wodorowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/poland/news/210628_vatonline_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/210628_vatonline_pl
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/critical-raw-materials-resilience-charting-path-towards-greater-security-and-sustainability
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/updating-new-industrial-strategy-impacts-health-industrial-ecosystem-supplementary-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/updating-new-industrial-strategy-impacts-health-industrial-ecosystem-supplementary-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/role-critical-raw-materials-form-strong-industrial-base
https://audytwodorowy.pl/#formularz
https://audytwodorowy.pl/pobierz-poradnik-dla-firm/
https://audytwodorowy.pl/pobierz-poradnik-dla-firm/
https://audytwodorowy.pl/pobierz-poradnik-dla-firm/
https://youtu.be/7o_A1Qolgg4
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DOTACJE 

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 warmińsko-

mazurskiego.  

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. 

Zgłaszasz się poprzez formularz na stronie 

PARP. Następnie koncepcje te oceniane są 

przez ekspertów poszczególnych Platform 

Startowych. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej.  

 

 

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.  

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/programy-akceleracyjne
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/programy-akceleracyjne
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
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WYDARZENIE  

O NOWYCH TECHNOLOGIACH, 

INWESTYCJACH I ROZWOJU 
PARR zorganizowała spotkanie z samorządowcami z gmin 

powiatu starogardzkiego oraz lokalnymi przedsiębiorcami. 

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:  

• Dostawa nowych pomp ciepła;  

• Zakup materiałów do ochrony przed 

Covid-19; 

• Zapewnienie pracowników 

tymczasowych; 

• Dostawa i aktualizacja danych do 

sekcji „Wymogi” i „Podatki 

wewnętrzne” w witrynie internetowej 

Komisji Europejskiej 

Access2Markets; 

• Odbiór, transport i utylizacja odpadów 

zwykłych i niebezpiecznych;  

• Zapewnienie usług transportu 

autobusowego dla pasażerów i ich 

obsługa; 

• Dostawa kontenerów i ich montaż; 

• Działania związane z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi; 

• Ubezpieczenie nieruchomości i 

mienia znajdującego się w 

nieruchomościach od ognia i 

powiązanych zagrożeń; 

• Usługi opracowywania aplikacji do 

śledzenia STAR w latach 2021–2024; 

• Analizy mowy nienawiści w 

Internecie w wybranych państwach 

członkowskich UE; 

• Wzmocnienie umiejętności cyfrowych 

i w dziedzinie przedsiębiorczości 

wśród dziewcząt i kobiet; 

• Doradztwo i strategiczne usługi 

doradcze w zakresie zarządzania 

budynkami i obiektami; 

• Wsparcie koordynacji i synergii 

między projektami w ramach 

zaproszenia do składania ofert Green 

Deal Call „Horyzont 2020”; 

• Dostawa materiałów do zabawy i 

nauki do żłobków, przedszkoli i 

placówek opieki dziennej 

prowadzonych przez Centrum 

dziecięce (Centre Petite Enfance — 

CPE) w Brukseli;  

• Przygotowanie i realizacja 4. 

europejskiego badania 

przedsiębiorstw. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PARR 

16 czerwca zostało zorganizowane przy 

współpracy z lokalnymi samorządowcami i 

przedsiębiorcami spotkanie poświęcone 

możliwościom współrpacy, wsparcia, a także 

oferty Pomorskiej Agancji Rozwoju 

Regionalnego w Słupsku.  

Spotkanie otworzyła Beata Sławkowska-

Domurad – Dyrektor Działu Rozwoju 

Regionalnego PARR. W słowie wstępnym 

poinformowała, czym zajmuje się PARR, jakie 

świadczy usługi, a także przedstawiła 

dotychczasowe doświadczenie w 

realizowanych projektach z dofinansowania 

zewnętrznego. Istotnym elementem 

wystąpienia były także informacje o 

wspieraniu przedsiębiorców.  

Kolejnym punktem spotkania było 

szczegółowe przedstawienie możliwości 

działania drukarek 3D będących w posiadaniu 

PARR. Informacje tę przedstawił Marcin 

Ingielewicz pracownik Pomorskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A.  

Isotnym elementem spotkania była dyskusja i 

deklaracja chęci współpracy między 

podmiotami uczestniczącymi w spotkaniu.  

Serdecznie zapraszamy zainteresowany firmy i 

samorządy. Jeżeli jesteście Państwo 

zainteresowani poznaniem naszej oferty i 

możliwości współpracy prosimy o kontakt. 

Jest możliwość zorganizowania podobnego 

spotkania także u Państwa.  

Beata Sławkowska-Domurad 

Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego  

tel: (59) 841 28 92  

e-mail: BDomurad@parr.slupsk.pl 

  

 

 

Beata Sławkowska-Domurad – Dyrektor Działu 

Rozwoju Regionalnego PARR. 

 

 

Podczas spotkania zaprezentowano ofertę i możliwości 

PARR w zakresie drukarek 3D. 

 

 

 

 

 

W zorganizowanym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, w tym: Artur Herold – Wójt 

Gminy Zblewo, Sławomir Czechowski – Wójt Gminy Skórcz oraz lokalni przedsiębiorcy.  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8311
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7817
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8582
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8450
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8450
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8450
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8450
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8667
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8667
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8554
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8554
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8554
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8195
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8195
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8797
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8797
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  STRONA 5 

OFERTA 

STUDIO AUDIO-WIDEO PARR S.A. 

PARR S.A. 

Profesjonalne studio audio – wideo także do dyspozycji przedsiębiorców. 

Profesjonalne studio audio – wideo także do dyspozycji samorządów 

lokalnych. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowała 

komercyjną ofertę korzystania ze studia. Wynajem Studia Audio-Wideo w 

Słupsku, które  zostało zbudowane pod kątem poprawnej akustyki. 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. Studio audio – wideo można wykorzystać jako: pokój 

odsłuchowy, studio lektorskie, studio do nagrań szkoleń, webinarów, 

wywiadów telewizyjnych, czy miejsce spotkań biznesowych.  

Wyposażenie studia: Komputer z monitorem 28 calowym; Kamera 

profesjonalna Panasonic 4k wraz ze statywem, Kamera internetowa; Aparat 

fotograficzny Canon EOS 6D Mark II; Mikrofon Blue Yeti; Mikrofon 

RODE; Mikrofony bezprzewodowe – mikroporty; Monitory odsłuchowe; 

Tło zielone – green screen z pop up; Słuchawki studyjne zamknięte; 

Oświetlenie studyjne – Softboxy; Lampy studyjne wraz z parasolami 

fotograficznymi; Statywy do lamp; Umeblowanie w nowoczesny stół, biurko 

i fotele obrotowe. 

 

 

 

 

Poza wynajmem całego studia nagrań profesjonalny zespół świadczy 

usługi komercyjne. Wśród nich między innymi usługi montażu, zdjęć 

i filmów nagranych za pomocą drona oraz kamery. Studio audio-

wizualne może także służyć organizacji szkoleń wirtualnych na żywo 

tj. tworzenie spotkań audio-wideo, korzystanie z wirtualnej tablicy i 

czatu, udostępnianie pulpitu, a także automatyczne nagranie spotkania. 

Ponad to studio może służyć tworzeniu szkoleń e-learningowych na 

zlecenie klienta tj. zaprojektowanie szkolenia, przygotowanie 

scenariusza, wyprodukowanie szkolenia (m.in. nagranie wideo, 

przygotowanie prezentacji oraz montaż nagrania) i publikacja 

szkolenia na naszej platformie lub na platformie naszego klienta.  

Istnieje także możliwość filmowania u klienta np. szkoleń 

instruktażowych i przygotowanie do emicji on-line.  

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:  

Anita Gorzowska tel. 598481987 tel. kom. 607430990 e-mail: 

mail:a.gorzowska@parr.slupsk.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   

mailto:a.gorzowska@parr.slupsk.pl
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

