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Zapraszamy na kolejną porcję informacji…
1. Tarcza Finansowa PFR 2.0
Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wspierający firmy z 54 branż,
które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w związku z epidemią COVID-19.
W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową
PFR, która będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie
udzielania subwencji i w zawartej umowie.
Wnioski o wsparcie można składać od 15 stycznia 2021 r. (45 branż) oraz od 5 lutego 2021 r.
(9 kolejnych branż) do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak
w ramach Tarczy PFR 1.0.
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0-pomoc-dla-mikromalych-i-srednich-firm/
oraz
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr20.html#mmsp
2. Nowe Prawo zamówień publicznych- podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami dziedzinowymi z myślą
o małych i średnich przedsiębiorcach przygotowała publikację na temat Prawa zamówień publicznych.
Podręcznik nie jest rozbudowanym i szczegółowym komentarzem, lecz zawiera najważniejsze
informacje praktyczne na temat nowego prawa zamówień publicznych, które pozwolą
przedsiębiorcom zidentyfikować podstawowe ryzyka oraz dostrzec szanse, jakie przynosi nowa
regulacja. Podręcznik obrazuje stan prawny na dzień 1 stycznia 2021r.
Podręcznik Nowe Prawo zamówień publicznych:
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Nowe-Prawo-zamwie-publicznych---podrcznikdla-maych-i-rednich-przedsibiorcw_26012021.pdf
Więcej informacji na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/nowe-prawo-zamowienpublicznych-podrecznik-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

3. Centralna Baza Ofert Pracy - narzędzie przydatne dla poszukujących pracy i pracowników

Każda krajowa oferta pracy przyjęta do realizacji przez powiatowy urząd pracy jest upowszechniana za
pośrednictwem ogólnodostępnej i bezpłatnej internetowej bazy ofert pracy - w CBOP.
Przeszukiwanie CBOP możliwe jest na wiele sposobów. Umożliwiają to liczne filtry, np. wyszukiwanie
ofert po nazwie stanowiska, rodzaju propozycji, miejscu pracy, rodzaju umowy, wymiarze etatu,
wysokości wynagrodzenia, nazwie pracodawcy, zmianowości itd. Dostępna jest również funkcja tzw.
newslettera dla osób szukających pracy, a także mapy wyszukiwania pracowników dla pracodawców.
Więcej informacji na stronie: https://oferty.praca.gov.pl/
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4. Akademia Aeropolis ONLINE: Dotacje na innowacje – spotkanie organizowane przez Rzeszowską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.)
26 lutego 2021 r, o godzinie 10:00 w trybie online odbędzie się bezpłatna konferencja dla
przedsiębiorców z województwa podkarpackiego pt. Akademia Aeropolis ONLINE: Dotacje na
innowacje. Konferencja organizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A dotyczyć
będzie możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w 2021 r.
Więcej informacji na stronie: https://app.evenea.pl/event/dotacje-na-innowacje
5. Webinarium: „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027
18 lutego w godz. 11:30-13:00. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości organizuje dla wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP bezpłatne webinarium
pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME
– Single Market Programme, InvestEU)”. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Więcej informacji na stronie:
https://www.een.org.pl/component/content/article/67525:webinarium-wsparcie-dla-msp-wramach-budzetu-unii-na-lata-2021-2027-cosme-single-market-programme-investeu-18-lutego?
6. Darmowe Webinaria Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) organizuje bezpłatne wydarzenia online, podczas których
eksperci BGK omawiają wybrane programy, prezentują źródła finansowania poszczególnych projektów
oraz odpowiadają na pytania uczestników. Spotkania Regionu Małopolskiego odbędą się 15 i 22 lutego
2021 r.
Więcej informacji
webinarach/ Z U

na

stronie:

https://www.bgk.pl/aktualnosc/wez-udzial-w-bezplatnych-

Z Urzędu …

➢ Przedsiębiorcy z terenu Jasła mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rada
Miejska podjęła stosowną Uchwałę w tej sprawie w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego dla
firm. Wsparcie kierowane jest do firm z określonych branż, które ucierpiały w wyniku
obowiązywania ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z pandemią
COVID-19.
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci-wramach-jasielskiego-pakietu-pomocowego-juz-obowiazuje-przedsiebiorcy-moga-skladac-wnioski/;
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/395/
➢ Do 12 lutego br. należy wpłacić wadium, aby wziąć udział w przetargach na wynajem miejskich
lokali użytkowych, które odbędą się 17 lutego 2021 r. Przetargi obejmują dwie lokalizacje:
❖ Lokal
użytkowy
przy
ul.
Rynek
6
więcej
informacji
na
stronie:
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-jasla-o-przetargu-na-wynajemlokalu-uzytkowego-przy-ul-rynek-6/ ;
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❖ Lokal
użytkowy
przy
ul.
Sokoła
8
więcej informacji na stronie:
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-jasla-o-przetargu-na-wynajemlokalu-uzytkowego-przy-ul-sokola-8/
➢ Serdecznie zachęcamy klientów Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych do wcześniejszej
rejestracji telefonicznej wizyt w Urzędzie. Pozwoli to bez kolejki i zbędnego oczekiwania załatwić
w Wydziale swoje sprawy. Termin wizyty można umówić pod nr telefonu: 13 44 82 542.
Więcej informacji na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/zalatw-sprawe-bez-kolejki/,
https://um.jaslo.pl/pl/zalatw-sprawe-bez-kolejki-2/

video:

➢ Do końca kwietnia w urzędach skarbowych trzeba złożyć roczne zeznania podatkowe za 2020 r.
Gorąco zachęcamy by przy tej okazji pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym
przekazując im 1 procent swojego podatku.
Więcej informacji na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/1-podatku-dla-jasielskich-organizacji/
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