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Zapraszamy na czerwcową porcję informacji …… 

 

1. Debata o prawnych aspektach działalności gospodarczej MŚP 
 
 

23 czerwca br. o godzinie 13:00 odbędzie się Debata o prawnych aspektach działalności gospodarczej 

MŚP, do udziału w której zaprasza portal biznes.gov.pl. W programie wydarzenia jest m.in. dyskusja  

o zmianach w prawie dla przedsiębiorców, wsparciu prawnym dla MŚP, również podczas wchodzenia 

na rynki zagraniczne oraz o funkcjonalności portalu biznes.gov.pl i Konta przedsiębiorcy. 

 

Więcej informacji na stronie Debaty. 

 

2. „Jak przygotować się do digitalizacji w firmie produkcyjnej”- Webinar organizowany przez 
Ośrodek Eneterprise Europe Network 

 
 
Tylko do 25 czerwca 2021 r. można zarejestrować się na bezpłatny Webinar online, organizowany przez 
Ośrodek Enterprise Europe Network dotyczący digitalizacji w firmie produkcyjnej. Podczas 
Webinarium, które odbędzie się 29 czerwca w godzinach 10:00-13:00, uczestnicy dowiedzą się jak 
rozumieć digitalizację i jak poprawnie się do niej przygotować. Poznają także przyczynę porażek w tym 
zakresie oraz najczęściej popełniane błędy. 
 
Więcej informacji na stronie informacyjnej Wydarzenia. 
 
3. „Własność intelektualna w Twojej firmie”- nowa usługa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 
 
 
Urząd Patentowy RP uruchomił nową usługę skierowaną do przedsiębiorców. Usługa polega na 
identyfikacji własności intelektualnej w firmie. W jej ramach przedsiębiorcy za pośrednictwem 
wykonawców wybranych przez Urząd otrzymają praktyczny instruktaż o sposobach ochrony własności 
intelektualnej ich firm oraz komercjalizacji dóbr niematerialnych. 

 
Więcej informacji o projekcie na stronie Urzędu Patentowego RP.  
 
4. Zmiany VAT dla e-commerce- Webcast KPMG oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
 
 
KPMG oraz PAIH zapraszają na webcast "Zmiany VAT dla e-commerce" omawiający najważniejsze 

zmiany wchodzące w ramach całej Unii Europejskiej od 1 lipca br. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 

2021 r. w godz. 11:00-12:00. 

 

Rejestracja na Wydarzenie.  

Więcej informacji na stronie PAIH. 

 

5. Kredytowe ABC dla MŚP nowy kurs Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
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14 czerwca 2021 r. na platformie edukacyjnej Akademii PARP ukazał się kurs pn. „Kredytowe ABC dla 
MŚP”. Kurs jest całkowicie darmowy i zawiera zestaw wskazówek jak ocenić czy kredyt jest firmie 
faktycznie potrzebny. Kurs zawiera także aktualne i podstawowe informacje dotyczące samego 
zaciągania kredytu, w tym: możliwości jakie ma firma planująca kredyt, jak bezpiecznie prowadzić 
działalność przedsiębiorstwa z obciążeniem kredytowym oraz kiedy kredyt może okazać się ryzykiem. 
 
Więcej informacji na stronie Akademii PARP.  
 
6. Z Urzędu… 
 

 Ruszył nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Inkubator to miejsce stworzone dla 
początkujących przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Można w nim wynająć 
kompletnie wyposażoną przestrzeń biurową wraz z zapleczem biurowo-technicznym oraz 
pakietem profesjonalnych usług doradczych przydatnych przy rozwijaniu firmy.  

Więcej informacji na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.  

 11 czerwca br. oddano do użytku niezależną instalację układu kogeneracyjnego położoną  
w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle. Dzięki tej inwestycji MPGK sp. z o.o. nie jest już 
zobligowana do zakupu uprawnień na CO2 , co skutkuje brakiem wzrostu cen za ciepło dla 
mieszkańców. 

Więcej informacji na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle. 

Szanowni Państwo 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niewyczerpanej energii, satysfakcji z wykonywanej 
pracy,  pozytywnych zmian, nowych szans i ciągłego rozwoju. Wszystkiego najlepszego! 
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