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Zapraszamy na kolejną porcję informacji …… 

 

1. Do 6 listopada posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, 
którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi 
epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej . 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu 
udostępnionym przez Agencję. 
 
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem/ oraz 
www.arimr.gov.pl . 
 
2. Dziesięć działań antykryzysowych dla firm. 
 
Od soboty 7 listopada 2020 r. zaczną obowiązywać kolejne obostrzenia wprowadzane  
w walce z pandemią. Przeciwdziałając ich negatywnym skutkom rząd przygotował 10 działań 
antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.  
 
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/dziesiec-dzialan-antykryzysowych-dla-firm/ 
oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem--ostatni-etap-
przed-narodowa-kwarantanna  
 
3. Pożyczka płynnościowa- wsparcie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  
 
w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa 
podkarpackiego, PFR sp. z o.o. przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek 
płynnościowych. W ramach pożyczek finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej 
działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. W ofercie spółki jest m.in. pożyczka  
branżowa do 300 tyś zł skierowana do branży  turystycznej, gastronomicznej i usług noclegowych. 
 

Więcej informacji na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/aktualnosci/pozyczki-

plynnosciowe.html  

 
4. Cykl darmowych webinariów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 
Nowe Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, mieszkalnictwo, rozwiązania 
dla branży turystycznej oraz przepisy dot. sukcesji firm rodzinnych - to tematy, które będą poruszane 
przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w listopadzie. W godzinnych webinariach 
można wziąć udział w poniedziałki (prawo zamówień publicznych), środy (aktualne wsparcie dla 
przedsiębiorców) i piątki (budownictwo i pakiet mieszkaniowy) o godz. 11.00.  
 
Więcej informacji oraz terminarz i zakres tematyczny Webinariów na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/sezon-na-wiedze-
webinaria?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=biznes_gov_webinaria  
 
5. Projekt PARP „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” czyli 

szkolenia dla pracowników  z unijnym dofinansowaniem. 
 

Do 30 listopada mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów 
usług szkoleniowych i doradczych wspomagających prowadzenie firmy w czasie pandemii. Celem 
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projektu realizowanego przez PARP jest likwidacja negatywnych skutków kryzysu. Maksymalna 
wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztu usługi netto. 
Więcej informacji na stronie :https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-

sektorow-covid  

 
6. Wydarzenia  
 

 Od 16 do 22 listopada 2020 r. odbędzie się 12. edycja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną 
postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.  

Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach, opiera się na bezpłatnych szkoleniach, 
warsztatach, debatach i kampaniach promocyjnych z zakresu zakładania i rozwijania własnej 
działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, 
negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. 
Więcej informacji na stronie: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/  

 Od 23 do 27 listopada 2020 r. odbędzie się w formule ONLINE 13. edycja Ogólnopolskiego 
Zjazdu Firm Rodzinnych. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział poprzez platformę 
internetową, nie wychodząc z domu, a nagrania będą dostępne do obejrzenia po konferencji. 

 
U-RODZINY 2020 | online to: 

 5 dni konferencji online, elastyczne terminy i możliwość obejrzenia nagrań 
 10 merytorycznych debat i paneli dyskusyjnych 
 9 interaktywnych warsztatów i mentoring online 
 lokalny charakter połączony z ogólnopolską konferencją biznesową online 
 renomowane grono prelegentów i gości specjalnych 
 przedsiębiorcy i eksperci, doradcy i mentorzy, politycy i samorządowcy 
 networking i integracja w pokojach tematycznych, branżowych i regionalnych 
 zdalne połączenie z dowolnego urządzenia oraz czat. 

Rejestracja na to wydarzenie już ruszyła! 
Więcej informacji na stronie wydarzenia. 

 

 
7. Z Urzędu… 
 

 
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta w Jaśle w dobie pandemii?  

Więcej informacji na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/  

 Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle informuje, że od dnia 07.11.2020 r. do 29.11.2020 
r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 zawieszeniu ulegnie 
kursowanie autobusów MKS w soboty, niedziele i święta. 
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