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Zapraszamy na październikową porcję informacji ……  

 

1. System EUREKA – pomoc w interpretowaniu i stosowaniu przepisów podatkowych i celnych 

 

EUREKA to nowoczesna wyszukiwarka, która zapewnia dostęp do jednolitego i aktualnego stanowiska 

organów administracji skarbowej w zakresie interpretowania i stosowania przepisów prawa 

podatkowego i celnego. Do systemu EUREKA zostały przeniesione m. in.: interpretacje indywidualne  

i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, objaśnienia podatkowe i broszury informacyjne. 

System powstał przy współpracy Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej. 

 

Wyszukiwarka EUREKA. 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Finansów.  

 

2. Zmiany w zasiłkach  

 

Z nowym rokiem zajdzie klika istotnych zmian w systemie zasiłkowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

przygotował w tym zakresie obszerną informację, uwzględniającą także zmiany, które weszły w życie 

we wrześniu br. 

 

Więcej informacji na stronie ZUS.  

 

3. Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings)  

  

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Ruling) jest nową formą współpracy Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (KAS) z podatnikami VAT. Pilotaż ma dać pewność podatnikom co do opodatkowania  

VAT-em tej samej transakcji w innych państwach członkowskich UE podczas planowania przez nich 

działań gospodarczych.  

 

Więcej informacji na stronie gov.pl. 

 

4. Webinarium ABC Eksportu - negocjacje w biznesie 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na webinarium online pt.: „ABC Eksportu – negocjacje  

w biznesie”, które odbędzie się w dniu 21 października 2021r. o godzinie 10:00. Udział jest bezpłatny 

i możliwy po uprzedniej rejestracji po tym linkiem.  

 

Więcej informacji na stronie PAIH.  

 

5. Wsparcie finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu- webinarium informacyjne 

 

21 października 2021 r. o godzinie 11:00, odbędzie się webinar skierowany do przedsiębiorców  

z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wydarzenie będzie poświęcone prezentacji 

kompleksowej oferty wsparcia finansowego, oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.  

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji po tym linkiem. 

Dodatkowe informacje na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

https://eureka.mf.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/kas/system-eureka-ulatwi-dostep-do-informacji-podatkowej-i-celnej
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-zasilkach-od-2022-roku/4238317
https://www.gov.pl/web/finanse/pilotaz-vat-ue-cbr-cross-border-rulings
https://www.paih.gov.pl/webinarium-ABC_Eksportu-negocjacje_w_biznesie
https://www.paih.gov.pl/20211021/webinarium_abc_eksportu_negocjacje_w_biznesie
https://www.interankiety.pl/f/xz79d106
https://arp.pl/pl/
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6. Konferencja „START2UP!” 

  

26 października 2021 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się konferencja online organizowana przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Konferencja skierowana jest do młodych przedsiębiorców,  

a podczas jej trwania poruszone będą m.in. zagadnienia dotyczące: 3 trendów gospodarczych- 

cyberbezpieczeństwa, ekologii i e-commerce, strategicznych negocjacji z inwestorami, strategicznego 

rozwoju start-upów oraz nowoczesnego zarządzania wielokulturowym zespołem i klientem. 

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.   

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

7. Sieć Otwartych Innowacji – szansa na rozwój technologiczny  

 

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć 

Otwartych Innowacji. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które 

poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.  Konkurs ma charakter otwarty i trwa do  

15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  PARP oraz z Prezentacji nt. Sieci Otwartych Innowacji.  

8. Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „ Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0” 

 

Celem projektu „Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0” jest promocja działań innowacyjnych, 
przełomowych rozwiązań problemów, a także kreatywnego podejścia do codziennych stref życia. 
Wnioskodawcą może zostać każdy, kto posiadająca oryginalny pomysł. Strefa ma pomóc 
pomysłodawcom w dopracowaniu pomysłów i znalezieniu najlepszej ścieżki komercjalizacji, czyli 
wprowadzenia ich pomysłu na rynek. Pierwsza runda naboru wniosków zakończy się 14 listopada lub 
po osiągnięciu progu 250 wniosków. 
 
Szczegóły na stronie strefapomyslodawcy.pl. 

 

9. Webinarium: „Tik Tok, Instagram, Facebook czyli jak wykorzystać potencjał nowoczesnych 

narzędzi marketingu w MŚP”  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 16 listopada 2021r. w godzinach 11:30 – 13:00 

organizuje dla przedsiębiorców bezpłatne webinarium on-line: „Tik Tok, Instagram, Facebook czyli jak 

wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi marketingu w MŚP”. Webinarium jest otwarte i nie 

wymaga wcześniejszej rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player, w którym można będzie 

obejrzeć materiał.  

 

Szczegółowe informacje na stronie PARP.  

 

10. Z Urzędu…  

  

 

➢ Do 25 października trwa głosowanie na projekty w Jasielskim Budżecie Obywatelskim  

na 2022 rok. Na wybrane projekty można zagłosować elektronicznie na stronie 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/konferencja-start2up#prelegenci
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/74601:siec-otwartych-innowacji-szansa-na-rozwoj-technologiczny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://siecotwartychinnowacji.pl/wp-content/uploads/2021/09/Sie%C4%87-Otwartych-Innowacji-kompleksowe-informacje_konkurs-nr-5-3.pdf
https://strefapomyslodawcy.pl/
https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
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www.konsultacje.um.jaslo.pl lub osobiście w: Urzędzie Miasta w Jaśle, Centrum Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej oraz w domach osiedlowych i klubach na terenie osiedli zgodnie  

z harmonogramem.  

 Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.   

➢ Strona internetowa Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle sp. z o.o. zyskała zupełnie 

nowy wygląd. Przyjazne, intuicyjne menu pozwala na szybki dostęp do wyszukiwanych 

informacji. 

Zachęcamy do przeglądnięcia strony MKS Jasło. 

➢ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle uruchomiło Internetowe 

Biuro Obsługi Klienta „I-BOK”. Umożliwia ono m.in. podgląd zobowiązań, faktur, zgłaszanie 

awarii, podawanie stanu wodomierza. 

Więcej informacji na stronie MPGK Jasło  oraz I-BOK. 

http://www.konsultacje.um.jaslo.pl/
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-aplikuje-do-polskiego-ladu/
https://konsultacje.um.jaslo.pl/
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-aplikuje-do-polskiego-ladu/
https://www.mksjaslo.com.pl/strona-glowna
https://www.mpgk.jaslo.pl/i-bok/
https://ibok.mpgk.jaslo.pl/Login.aspx

