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Zapraszamy na marcową porcję informacji… 
 

1. Ulgi podatkowe w podatkach dochodowych dla przedsiębiorców 
 

Także osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obniżyć swoje podatki dzięki ulgom 
podatkowym. To, czy dany podmiot może z nich skorzystać, zależy od wybranej formy opodatkowania 
działalności gospodarczej. Przed rozliczeniem z fiskusem warto, więc sprawdzić, z jakich ulg można 
skorzystać. 

Więcej informacji TUTAJ.  

2. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane w ramach tarcz antykryzysowych - Kalendarium  
 

W ramach kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych rząd wprowadził kilkanaście instrumentów 
pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Z części z nich, o ile wcześniej ich nie 
uzyskano, można jeszcze skorzystać. Termin na składanie wniosków o jeden z nich mija   
31 marca br. 

Więcej informacji TUTAJ. 
 
3. Pożyczki w ramach środków unijnych z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP)  
 

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFP udziela preferencyjnych 
pożyczek w ramach środków unijnych dla dwóch programów:  

✓ Funduszu Dostępności skierowanego do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 
budownictwa społecznego, spółek komunalnych i instytucji kultury; 

✓ Przedsiębiorczej Polski Wschodniej „TURYSTYKA”, z którego środki przeznaczone są na 
finansowanie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski 
Wschodniej, zmierzających do rozwoju turystyki. 

Więcej informacje dotyczących wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Fundacji oraz jej 
Facebooku. 

4. Projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów 
zadanie Anty-Covid” 

Do 31 marca 2021 r. trwa rekrutacja do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, 
realizowanych przez PARP za pośrednictwem lokalnych operatorów. 
Wsparcie obejmuje dofinansowanie do szkoleń oraz doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji  
w obszarach tematycznych rekomendowanych do przeciwdziałania negatywnym skutkom 
koronawirusa.   

Więcej informacji TUTAJ. 

5. Broszura informacyjna PARP opisująca aktualne konkursy organizowane w ramach programów 
POIR, POPW i POWER   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała przewodnik po aktualnych konkursach 
organizowanych przez Agencję w ramach programów POIR, POPW I POWER w zakresie wsparcia 
innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

Plik PDF do pobrania Broszura PARP . 
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http://www.pfp.com.pl/
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https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/broszura_programowa_PARP_52_20210223.pdf
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6. Webinarium: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu” 
 

18 marca 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.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Więcej informacji TUTAJ.  

7. Technologie środowiskowe - business mixer z firmami z Wielkiej Brytanii w ramach UK-Polish 
Tech Challenge 

 
Cleantech Business Mixer to wydarzenie adresowane do polskich małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz startupów, które oferują rozwiązania z zakresu technologii środowiskowych. Już 23 marca 2021 r. 
odbędzie się kooperacyjne spotkanie online z przedstawicielami brytyjskich korporacji, poprzedzone 
krótkim webinarium.  
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja online.  

Więcej informacji TUTAJ. 

8. Platforma szkoleń E-learning Przemysłu Przyszłości  
 

Platforma Przemysłu Przyszłości uruchomiła bezpłatne szkolenia z dziedziny przemysłu 4.0. Materiały 
szkoleniowe dotyczą m.in. łączności, przetwarzania poznawczego w fabryce, sztucznej inteligencji  
i cyberbezpieczeństwa. Kurs z podstaw można rozpocząć bez logowania, kolejne wymagają rejestracji 
w serwisie. 

Więcej informacji TUTAJ.   

9. „Innowacje. Nie musisz być Einsteinem” – portal Funduszy Europejskich 

 

Nawet drobna zmiana może być innowacją. Dla ulepszenia działalności firmy, produktu lub usługi 
warto sięgnąć po pieniądze z Funduszy Europejskich i budżetu państwa. Informacje o innowacjach „na 
start” i ich finansowaniu, a także przykłady, jak zrobili to inni, można znaleźć na portalu Funduszy 
Europejskich. 

Więcej informacji TUTAJ.       

Z Urzędu … 

 

➢ Rada Miejska Jasła podjęła kolejne uchwały w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego.  
Od 8 lutego br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w spłacie należności z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, a od 15 marca br. zaczęła obowiązywać 
uchwała wprowadzająca zwolnienie z II i III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 
będzie dokonywany zwrot tej opłaty przedsiębiorcom, którzy zapłacili całość do 31 stycznia 2021r.  

Więcej informacji dotyczących ulg w spłacie należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania 
(TUTAJ) oraz  pomocy branży gastronomicznej (TUTAJ). Szczegóły są dostępne również na stronie 
internetowej Urzędu w zakładce BIZNES – Jasielski Pakiet Pomocowy . 
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https://www.parp.gov.pl/component/content/article/67830:webinarium-fundusze-w-ramach-europejskiego-zielonego-ladu-18-marca
https://uk-polish-techchallenge2.b2match.io/signup
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https://um.jaslo.pl/pl/pomoc-dla-branzy-gastronomicznej/
https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/
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➢ Informacje o miejskich nieruchomościach przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę czy 
na sprzedaż podawane są na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-
gctrader.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jasła. 
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