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Zapraszamy na wrześniową porcję informacji ……  

  

1.  Nowe usługi na platformie e-Urząd Skarbowy  

 

Platforma e-Urząd Skarbowy kolejny raz rozszerza katalog usług dostępnych dla użytkowników 

serwisu. Od 1 września 2022 r. można za jej pośrednictwem złożyć formularz UPL-1, czyli 

pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych oraz formularz OPL-1 czyli 

zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa.  

 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

 

2. Fundusze Europejskie dostępne we wrześniu 2022 r. 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zestawienie ofert przedstawiających 

możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich jakie pozostały przed otwarciem Programów 

z perspektywy 2021-2027 i nowych konkursów. Oferty obejmują 6 programów krajowych, 1 program 

regionalny oraz 3 programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

3.  Forum Przedsiębiorczości 

   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 25 października br. na Forum Przedsiębiorczości, 

które będzie stanowiło otwarcie nowej Perspektywy Finansowej PARP. Podczas Forum zostaną 

zaprezentowane działania dla MŚP dofinansowane z Funduszy Europejskich. Wydarzenie skierowane 

jest do wszystkich firm, będzie odbywać się w formule online i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Udział w Forum jest bezpłatny.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

4.  Webinarium PARP pn. „Optymalizacja kosztów, czyli jak (mądrze) ciąć wydatki w firmie” 

  

12 września 2022r. w godz. 11:30-13:00 odbędzie się webinarium pn. „Optymalizacja kosztów, czyli 

jak (mądrze) ciąć wydatki w firmie” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  

w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w webinarium jest 

bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.  

 

Więcej szczegółów na stronie PARP.  

 

5. Szkolenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pn. „Ograniczenia obrotu gotówkowego  

z uwzględnieniem ostatnich zmian”  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 16 września 2022 r. w godzinach od 09:00 do 11:00 zaprasza na 

szkolenie online pn. „Ograniczenia obrotu gotówkowego z uwzględnieniem ostatnich zmian”. Podczas 

szkolenia omówione zostaną m.in. zasady obrotu bezgotówkowego wprowadzone w ramach Polskiego 
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Ładu, których wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2023 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale 

wymagana jest wcześniejsza rejestracja.  

 

Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  

 

6. Szkolenie: „ABC przedsiębiorczości – optymalne decyzje na starcie”  

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 19 września w godz. 09:00-10:45 zaprasza osoby rozpoczynające 

prowadzenie działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie pn. „ABC przedsiębiorczości – 

optymalne decyzje na starcie”. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony podstawowy zakres 

informacji przydatnych dla dobrego startu działalności gospodarczej. Wymagana jest wcześniejsza 

rejestracja.  

 

Więcej informacji na stornie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

7. IX edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się w dniach 7-9 października 2022 r. W tym roku impreza 

będzie miała charakter hybrydowy, a więc obejmie swym zakresem wydarzenia zarówno stacjonarnie, 

jak i on-line.  Akcja DOFE prowadzona jest przez Komisję Europejską i jest częścią kampanii 

#EUinmyregion. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji 

unijnych.   

 

Więcej szczegółów na stronie DniOtwarte.eu.  

 

8. PAIH Forum Biznesu 2022 – Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu  

 

Już 5 października br. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się kolejna edycja PAIH Forum 
Biznesu. Forum to spotkanie sektora MŚP i jego partnerów - ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów 
i instytucji rozwoju. Podczas Forum można poznać ofertę PAIH i Partnerów Forum, w tym Specjalnych 
Stref Ekonomicznych, regionów i instytucji rozwoju oraz wziąć udział w warsztatach regionalnych  
i branżowych, a także w spotkaniach B2B i sesjach networkingowych. 
 
Więcej informacji na stronie PAIH Forum Biznesu. 
  

9. Z Urzędu…   

  

 

➢ Trwa głosowanie w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

 

Do 24 października 2022 r. mieszkańcy Jasła mogą głosować w ramach Jasielskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2023 rok. Każdy mieszkaniec, który ukończył minimum 13 lat, ma do dyspozycji dwa 

głosy: jeden na projekt inwestycyjny, a drugi na projekt nie inwestycyjny. Zachęcamy do głosowania. 

 

Szczegółowe  informacje o projektach i sposobie głosowania na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie  

Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych.   

https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/ograniczenia-obrotu-gotowkowego-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-3/332/505
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/abc-przedsiebiorczosci-optymalne-decyzje-na-starcie2/247/502
https://www.dniotwarte.eu/
https://paihforumbiznesu.gov.pl/
https://paihforumbiznesu.gov.pl/
https://paihforumbiznesu.gov.pl/
https://um.jaslo.pl/pl/mozna-juz-glosowac-jasielski-budzet-obywatelski-na-2023-rok/
https://konsultacje.um.jaslo.pl/?_ga=2.143363445.1505191434.1662357334-1862619700.1629872115
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➢ Opublikowano wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do oddania 
w najem w trybie przetargowym, obejmujący pomieszczenia o łącznej powierzchni 82,17 m2, 
przeznaczone na kawiarnię wraz z zapleczem oraz toaletą (pow. 64,44 m2) oraz sklepik z pamiątkami 
(pow. 17,73 m2) położone w budynku zlokalizowanym na działce numer ewidencyjny 453, obręb 
ewidencyjny 08-Centrum. 

 
Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 
 

➢ Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego”, obejmującego teren położony w rejonie 
ulicy Kochanowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt dostępny jest w dniach 
od 9 września 2022 r. do 30 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – ul. Rynek 12, 38-200 
Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  
w projekcie odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, w sali 102 o godzinie 15:30. 
 
Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uzupełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania Newsletteru 

dla przedsiębiorców. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili prosimy o podzielenie się z nami 

Państwa opinią, ponieważ jest ona dla nas bardzo ważna i pomoże nam dostosować Newsletter do 

Państwa oczekiwań. Wypełnienie ankiety nie powinno potrwać dłużej niż 10 minut. Ankieta jest 

anonimowa. Link do ANKIETY.  

 

 

 

 

 

https://um.jaslo.pl/pl/wykaz-nieruchomosci-do-oddania-w-najem-2/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-jasla-z-1-wrzesnia-2022-r/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoypXSx3wp3RcGfKOt1_X8oi_CjQuCkmi1Oh3feLveOLn3ZQ/viewform?usp=sf_link

