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Zapraszamy na kwietniową porcję informacji …… 

 

1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
 
 

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis 

odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji 

o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, 

a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie 

jest obowiązkowy, a preferowaną formą spisu jest tzw. samospis internetowy. 

 

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

2. Polska Strefa Inwestycji. 
 
 
Polska Strefa Inwestycji to instrument, który pozwala na uzyskanie ulgi podatkowej na realizację nowej 
inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie 
przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku 
dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc 
inwestycyjną. 
 
Więcej informacji na stronie Polskiej Strefy Inwestycji. 
 
3. „Przez Sukcesję z przewodnikiem” - projekt doradczy dla firm rodzinnych. 
 
 
Sukcesja jest niezbędnym warunkiem przetrwania firmy rodzinnej i zachowania przez nią rodzinnego 
charakteru. Projekt przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw i swym zakresem obejmuje 
wsparcie doradców, których głównym zadaniem jest zdiagnozowanie sytuacji w firmie planującej 
sukcesję, wskazanie jej potencjalnych szans i zagrożeń, a także zapewnienie pomocy  
w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Projekt wymaga 
10% wkładu własnego, reszta finansowana jest ze środków unijnych. 

 
Więcej informacji na stronie operatora projektu w województwie podkarpackim.  
 
4. Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.  
 
 
Przez cały kwiecień trwają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Fundusze 
Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Każdy zainteresowany może wziąć w nich udział oraz zgłosić swoje uwagi pisemnie, 
elektronicznie lub ustnie do protokołu podczas rozmowy telefonicznej. 
 

Więcej informacji na stronie serwisu Programu Inteligentny Rozwój. 
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https://sukcesja.org/sukcesja/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko
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5. „Biznesplan” - najnowszy kurs online Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
 
Akademia PARP przygotowała kurs „Biznesplan”, który zawiera praktyczne porady i wskazówki dla 
osób, które planują uruchomienie własnej działalności gospodarczej i chcą nauczyć się tworzyć 
profesjonalny biznesplan, a także dowiedzieć się jak monitorować wykonalności jego założeń. 
 
Więcej informacji na stronie Akademii PARP.  
 
6. Webinaria Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) - pierwsze kroki w ekspansji 

zagranicznej. 

Przez cały kwiecień trwają bezpłatne Webinaria organizowane przez Polską Agencję Inwestycji  

i Handlu S.A., pokazujące perspektywy ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. Już 20 kwietnia 

Webinarium poświęcone Chorwacji, 22 kwietnia przetargom publicznym w Czechach, a 29 kwietnia 

sektorowi budowlanemu w Danii. Udział w Webinariach wymaga wcześniejszej rejestracji, gdyż liczba 

miejsc jest ograniczona. 

Więcej informacji na stronie PAIH.  

7. Z Urzędu… 
 

➢ Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego zostało 
przedłużone do 30 czerwca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie Jasielskiego Pakietu Pomocowego  

➢ Zasmakowaliście już w Jaśle na wynos? Gorąco zachęcamy do wsparcia jasielskiej gastronomii.  
 

Więcej informacji na stronie Urzędu oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle  
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