
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  

 

Strona | 1  

 

Zapraszamy na kolejną porcję informacji …… 

 

1. Zmiany w Tarczy branżowej. Tarcza 8.0 czyli wsparcie dla wybranych branż 
 
 

W związku z przedłużeniem obostrzeń wprowadzono zmiany także w zakresie wsparcia branżowego 

dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią. Zmiany obejmują cztery instrumenty wsparcia 

tj. dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, dotacje na koszty bieżącej działalności, 

świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS i dotyczą m.in. listy kodów PKD, które 

uprawniają do wsparcia. 

Więcej informacji o nowej Tarczy branżowej. 

 

2. ITmatch- międzynarodowa giełda kooperacyjna online  
 
 
Jeszcze tylko do 16 maja 2021 r. firmy z szeroko pojętej branży IT/ICT mogą się zarejestrować do 
udziału w międzynarodowej giełdzie ITmatch. Giełda odbędzie się online 25 maja 2021r., a udział  
w niej jest bezpłatny. Giełda to seria dwustronnych, wcześniej umówionych 20- minutowych spotkań 
między przedstawicielami firm i instytucji. Językiem spotkań jest angielski.  
 
Więcej informacji na stronie informacyjnej Wydarzenia. 
 
3. Akademia Menadżera Innowacji 
 
 
Tylko do 21 maja 2021 r. trwa rekrutacja do III edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program 
skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy stawiają na rozwój poprzez innowację. 
Składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Program jest współfinansowany 
ze środków unijnych, ale wymaga wkładu własnego. 

 
Więcej informacji o projekcie Akademii Menadżera Innowacji.  
 
4. E-wizyta w ZUS  
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił możliwość załatwiania spraw za pośrednictwem e-wizyty. 
Na e-wizytę do placówki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub adres firmy można się 
umówić w dni robocze w godzinach od 9 do 14. Możliwa jest także konsultacja w języku migowym. 
 

Umów e-wizytę w ZUS. 

Więcej informacji na stronie ZUS 

 

5. „Niedozwolone klauzule w umowach e-commerce” - film szkoleniowy oraz prezentacja Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

 
 
Usługi e-commerce  są coraz bardziej popularne. PARP przygotował zapis filmowy szkolenia dla 
przedsiębiorców działających w e-commerce na rynku europejskim. Podczas szkolenia szczegółowo 
omówiono kwestie prawne związane z e-commerce. W tym, na co szczególną uwagę powinien zwrócić 
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przedsiębiorca zajmujący się handlem elektronicznym, aby działać w zgodzie z przepisami prawa oraz 
jakie działania i klauzule są niedozwolone w umowach e-commerce. Podjęto również temat ochrony 
konsumenta w cyberprzestrzeni. 
 
Prezentacja szkoleniowa do pobrania w pliku PDF.   
Film szkoleniowy. 
 
Więcej informacji na stronie PARP.  
 
6. Z Urzędu… 
 

➢ 21 kwietnia odbyło się bezpłatne Webinarium zorganizowane przez Inkubator 
Przedsiębiorczości w Jaśle dla osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej  
i zastanawiają się nad branżą IT. Kolejne już 26 maja. Serdecznie zapraszamy. 

Więcej informacji na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.  

➢ Już 26 maja 2021 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na nabycie użytkowania 
wieczystego działki, numer ewidencyjny 3221/17, obręb 23- Warzyce. Działka objęta jest 
miejską ofertą inwestycyjną Warzyce 2. Wadium należy wpłacić do 20 maja 2021 r.  

Więcej informacji na stronach: Ogłoszenia oraz Oferty inwestycyjne 

➢ W dniu 28 maja 2021 r. (piątek) Urząd Miasta w Jaśle będzie zamknięty. Zapraszamy do 
osobistego załatwiania spraw urzędowych w innym terminie. 

➢ Do 31 maja 2021 r. kandydaci na członków rady nadzorczej mogą składać zgłoszenia. 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło  
z dopiskiem „NABÓR KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ”, albo przesłać drogą 
pocztową (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu). 

Więcej informacji na stronach: Ogłoszenia oraz BIP Urzędu Miasta w Jaśle 

➢ Wszystkie bieżące informacje dotyczące urzędu i nie tylko, można śledzić na oficjalnym: 
✓ Facebooku  
✓ Twitterze  
✓ Instagramie  
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