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Zapraszamy na grudniową porcję informacji ……  

  

1. Pożyczka standardowa – Innowacyjna II 

 

 

7 grudnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o „Pożyczkę Standardową – Innowacyjną II”, udzielaną 

za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Kwota pożyczki wynosi do 500 tys. zł.  

w ramach komponentu standardowego oraz od 500 tys. zł do 1 mln zł. w ramach komponentu 

innowacyjnego. Pożyczka jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Jej celem jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu 

województwa podkarpackiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych 

na rozwój działalności.  

 

Więcej informacji na stronie MARR S.A.  

 

2. Re_Open UK 

 

 

Do 23 grudnia 2022 r. trwa nabór do programu realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną S.A. pn. „Re_Open UK”. Program ma pomóc polskim firmom zniwelować negatywne 

skutki brexitu. Dofinansowanie, jakie można uzyskać w jego ramach wynosi do 100% kosztów 

kwalifikowanych. Środki można przeznaczyć na inwestycje, udział w międzynarodowych targach  

i misjach gospodarczych, usługach doradczych i szkoleniowych oraz na zwrot poniesionych od 1 

stycznia 2020 r. wydatków. 

 

Więcej informacji na stronie Re_Open UK.  

 

3. Nowe terminy korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS 

 

 

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy składania przez płatników korekt dokumentów rozliczeniowych 

(ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Płatnik składek może przekazać korekty dokumentów za okres:  

• od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.  

• od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.  

Po tym czasie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych, ponieważ nie będzie możliwa 

zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Będzie to możliwe jedynie na podstawie 

prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego.  

 

Więcej informacji na stronie ZUS. 

 

4.  Biznes na zakręcie. Jak może pomóc doradca restrukturyzacyjny?- webinarium PARP 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 14 grudnia 2022 r. w godz. 11:00 – 12:30 na 

webinarium pn. „Biznes na zakręcie. Jak może pomóc doradca restrukturyzacyjny?” poświęcone 

https://marr.com.pl/RPO_III_i2.html
https://reopen.biz/startuja-grudniowe-nabory-do-re_open-uk/
https://www.zus.pl/-/skr%C3%B3cenie-czasu-na-przekazywanie-korekt-dokument%C3%B3w-rozliczeniowych?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
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tematyce pomocy prawnej. Webinar adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 

którzy zauważyli pierwsze objawy pogarszającej się sytuacji finansowej. Udział w spotkaniu wymaga 

wcześniejszej rejestracji.  

 

Więcej szczegółów na stronie PARP.   

 

5. Nagranie webinarium „Prosta spółka akcyjna w pytaniach i odpowiedziach” 

 

  

PARP zaprasza do zapoznania się z webinarium Centrum Rozwoju MŚP pn. „Prosta spółka akcyjna  

w pytaniach i odpowiedziach”, podczas którego zostały wyjaśnione m.in. kwestie związane  

z zakładaniem i bieżącą działalnością oraz funkcjonowaniem prostej spółki akcyjnej. Poruszone tematy 

dotyczą m.in. kapitału akcyjnego, zarządu, zobowiązań wobec ZUS, podatków, własności intelektualnej 

czy inwestora w spółce. 

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

6. Konsultacje nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 

 

 

Główny Urząd Statystyczny do końca marca 2023 r. zaprasza do zgłoszenia propozycji zmian do 

poziomu krajowego PKD. Celem przygotowywanej aktualizacji jest dostosowanie klasyfikacji 

działalności do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej.  

 

Szczegółowe informacji na stronie GUS oraz gov.pl. 

 

7.  Szkolenie on-line pn. Planowane zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. 

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza 16 grudnia 2022 r. w godz. 13:00 – 14:30 do wzięcia 

udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pn. „Planowane zmiany w Kodeksie pracy 2023r.”. Szkolenie 

skierowane jest do przedsiębiorców oraz pracowników. Podczas szkolenia omówione zostanie m.in.  

najważniejsze zmian dotyczące urlopów, nowy zakres informacji o warunkach zatrudnienia. Wymagana 

jest wcześniejsza rejestracja.  

 

Więcej informacji na stronie PFP.   

  

 

8. Z Urzędu…   

  

 

➢ V przetarg na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 6  

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  

o powierzchni 66,11 m2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle. Przetarg 

odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 w sali nr 102, 

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=3053
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83494:prosta-spolka-akcyjna-w-pytaniach-i-odpowiedziach-zobacz-nagranie-webinarium
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_nowelizacja/pkd_nowelizacja.htm
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/opracowanie-nowej-polskiej-klasyfikacji-dzialalnosci-pkd-2025--konsultacje
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/planowane-zmiany-w-kodeksie-pracy-w-2023r2/256/676
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aby wziąć w nim udział należy wpłacić do dnia 09.01.2023 r. wadium w wysokości 1 476,00 zł na konto 

Miasta Jasła.  

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.   

➢ Burmistrz Miasta Jasła zaprasza na otwarte spotkanie dotyczące ekostrategii wspólnych rozwiązań 
polsko-słowackich Jasło-Humenné, które odbędzie się 15 grudnia (czwartek), o godzinie 10:00  
w Generatorze Nauki GEN (Jasło, ul. Bednarska 2). W trakcie spotkania odbędzie się również prelekcja 
dotycząca zielono-niebieskiej infrastruktury w aspekcie gospodarowania wodami deszczowymi. 

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-i-humenne-ekotozsamosc/ 

 

 

 

 

 

 

https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-v-przetargu-na-najem-lokalu-uzytkowego-przy-ul-3-maja-6/
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-i-humenne-ekotozsamosc/

