Newsletter dla Przedsiębiorców Urzędu Miasta w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Rynek 12, tel. 13 448 63 71
e-mail: wp@um.jaslo.pl ,tarcza@um.jaslo.pl http://www.jaslo.pl

Zapraszamy na ostatnią w tym roku porcję informacji ……
1. Tarcza 6.0 – wsparcie dla wybranych branż.
W ramach tzw. tarczy 6.0 przedsiębiorcy spełniający ustawowe warunki mogą uzyskać wsparcie
oferowane przez ZUS oraz Urzędy Pracy. Część wniosków można już składać.
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranychbranz-jaka-pomoc-mozna-otrzymac-gdzie-i-kiedy-zlozyc-wniosek/ oraz https://www.zus.pl/ozus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-moznaotrzymac-z-zus-/3744870 ; https://jaslo.praca.gov.pl/ i https://wuprzeszow.praca.gov.pl//13882259-tarcza-antykryzysowa-6-0-tarcza-branzowa
2. Podatki w 2021 roku- najważniejsze zmiany.
Z początkiem 2021 r. wejdzie w życie kilka istotnych zmian w systemie podatkowym. Wśród nich
wprowadzony zostanie m.in. system estoński, obniżona stawka CIT, zwiększona zostanie dostępność
ryczałtu oraz podwyższeniu ulegnie podatek od dochodów zagranicznych. Warto wcześniej zapoznać
się z tymi zmianami oraz sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z preferencji.
Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chcerozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejszezmiany?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artykul_podatki_zmiany_2
021
3. Zamówienia publiczne w 2021 roku - najważniejsze zmiany i nowe reguły .
W styczniu 2021 roku zmieniają się także zasady i procedury zamówień publicznych. Na mocy
postanowień ustawy z dnia 11 września 2019 r. wprowadzony zostanie szereg zmian oraz nowych
rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych (począwszy od
samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia
publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji). W tym zakresie wprowadzono m.in. nowe
tryby zamówień oraz reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym.
Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzialw-przetargu-publicznym/najwazniejsze-reguly-nowych-zamowien-publicznych
4. Bezpłatne kursy Akademii PARP.
Cykl bezpłatnych kursów online, udostępnianych przez Akademię PARP, zawierających praktyczne
porady i wskazówki związane z zakładaniem i funkcjonowaniem firm. Zakresem tematycznym
obejmuje zagadnienia związane z finansami, marketingiem, prawem i zarządzaniem
przedsiębiorstwami.
Do najpopularniejszych kursów Akademii należą:
 Media społecznościowe w biznesie;
 Umiejętności interpersonalne;
 Cyberbezpieczeństwo w MŚP;
 Efektywność energetyczna w MŚP;
 Zarządzanie projektami dla poczatkujących.

Strona | 1

Newsletter dla Przedsiębiorców Urzędu Miasta w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Rynek 12, tel. 13 448 63 71
e-mail: wp@um.jaslo.pl ,tarcza@um.jaslo.pl http://www.jaslo.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
5. Firmy Jutra.
Program szkoleniowy organizowany przez Google w partnerstwie z PFR, skierowany do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, które chcą sprzedawać swoje produkty i usługi w Internecie za pomocą
łatwych i darmowych narzędzi.
Więcej informacji na stronie: https://events.withgoogle.com/firmy-jutra/
6. Nowy cykl spotkań online dla menadżerów i ekspertów- „Przemysł przyszłości w praktyce”.
Cykl webinariów Platforma Przemysłu Przyszłości podczas, których praktycy przemysłu 4.0 będą
przybliżali sposoby wdrażania w firmach cyfrowych technologii takich jak IIoT, druk 3D czy sztuczna
inteligencja. Przyjęta formuła przewiduje krótkie pokazy, w których prezentujący muszą
w ciągu kilku minut zachęcić widzów do obejrzenia pełnej wersji. Głosowanie uczestników wyłoni
te tematy, które w kolejnych terminach zostaną pokazane w praktyce.
Więcej informacji na stronie: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/przemysl-przyszlosci-w-praktycezapraszamy-menadzerow-i-specjalistow-do-udzialu-w-nowym-cyklukonferencji/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=N/22/12/2020&utm_
content=news
7. Wydarzenia.
 29 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się webinarium poświęcone Sektorowym Radom
ds. Kompetencji.
Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. Siedemnaście wybranych
rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie
szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.
Więcej informacji na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1075
8. Z Urzędu…

 24 grudnia (czwartek) Urząd Miasta w Jaśle będzie nieczynny;
 Na terenie miasta w dziesięciu lokalizacjach uruchomiono sieć WiFi4EU. Umożliwia ona
bezpłatne korzystanie z Internetu o prędkości do 30 Mbit/s w każdym z tych miejsc.
Hotspoty zlokalizowane są w następujących miejscach : Rynek (obejmuje cały rynek), Plac Targowy
(ul. Zielona), Plac Żwirki i Wigury, Skwer przy ul. Sokoła (obejmuje również zasięgiem plac przed kinem
Syrena), Dworzec PKP, Ogród Jordanowski, Przystanek Kwiatowa, otwarty basen i tereny rekreacyjne
MOSiR, Park Linowy i bulwary nad rzeką Ropą oraz Park Miejski.
Gorąco zachęcamy do korzystania.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/wifi4eu-dla-jasla/
 Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną stawki podatków i opłat lokalnych .
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O wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli o ok. 4 % wzrosną stawki podatku od
nieruchomości na 2021 rok, w porównaniu ze stawkami z 2020 roku.
W nowym roku stawki podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
wynosić będą:
- 22,28 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
- 4,91 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
- 0,88 zł/m2 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- 2% od wartości budowli.
Zmianie ulegnie również stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości, które jednocześnie są zamieszkałe i prowadzona jest w nich działalność
gospodarcza. Miesięczna opłata od części, gdzie prowadzona jest działalność w takich lokalach wynosi
1,45 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji śmieci
to wówczas opłata ta wynosi 2,90 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach : https://um.jaslo.pl/pl/biuletyn-sesyjny-z-xxxvisesji-rady-miejskiej-jasla/, https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xxxvi306-2020-z-dnia-23-listopada-2020-r.html oraz https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/publisher/301
 Zapraszamy do wsparcia lokalnej gastronomii w ramach akcji #Zasmakuj w Jaśle na wynos.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce BIZNES oraz CITIK, a także na Facebooku
publikowana i na bieżąco aktualizowana jest lista jasielskich lokali serwujących jedzenie na wynos i/lub
z dowozem. Z tej gastronomicznej bazy odzwierciedlającej kulinarną mapę Jasła może skorzystać każdy
bez żadnych ograniczeń. Gorąco do tego zachęcamy. Pomóżmy sobie wzajemnie. Wykorzystajmy ten
czas na wypróbowanie menu z nowych miejsc. Każde zamówienie ma znaczenie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/zasmakuj-w-jasle-na-wynos/
Aktualna lista jest dostępna na stronie: https://citik.jaslo.pl/zasmakujwjasle/


Gorąco zachęcamy także do wsparcia lokalnej gospodarki i dokonywania świadomych
zakupów. KupujMY świadomie- KupujMY Lokalnie!
Pomóżmy przetrwać najtrudniejszy czas jasielskim przedsiębiorcom! Wspólnie mamy szansę, aby
zmniejszyć skutki kryzysu – poprzez świadomy wybór i zakup produktów u lokalnych sprzedawców.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://um.jaslo.pl/pl/kupujmy-swiadomiekupujmy-lokalnie/
Na koniec….
Wszystkim naszym subskrybentom oraz czytelnikom życzymy :
Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia. Chwil zadumy
i odpoczynku od codziennego zabiegania. Wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym Roku oraz
spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
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