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Nowy Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
17 lutego, do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego dołączył kolejny partner. Podczas uroczystego spotkania, w siedzibie
LSSE S.A. deklarację partnerską podpisali Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Przedstawiciel Związku
Dużych Rodzin Trzy Plus Koło Legnica, Pani Magdalena Konieczek.

Wyłoniono laureatów konkursu ogłoszonego przez DKE
“Najlepsza Praca Dyplomowa”

W siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wyłoniono laureatów konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny na najlepszą pracę dyplomową w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. W składzie komisji konkursowej znaleźli się dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Wiceprezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji LSSE S.A. Bogusława Zientek.
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
– weź udział w konsultacjach

Zapraszamy na konferencję otwierającą konsultacje społeczne Programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Celem konsultacji jest zebranie uwag
oraz opinii na temat założeń, kierunków
i form wsparcia zawartych w programie,

którego realizacja ma wpłynąć na
wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjność przedsiębiorstw a także
aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.
Zarejestruj się już dziś! Konsultacje
potrwają od 10 marca do 14 kwietnia

2021 r., a projekt dokumentu będzie dostępny od 10 marca 2021 r. na stronie
internetowej pod adresem: POIR
Konferencja będzie tłumaczona na język
migowy.

IX edycja konkursu “Grunt na Medal”
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zaprasza do wzięcia udziału w IX
edycji ogólnopolskiego konkursu
Grunt na Medal – 2021.
Konkurs organizowany jest przy współpracy z Marszałkami Województw reprezentowanymi przez Regionalne Centra Obsługi Inwestora – Partnerów PAIH. Patronem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Oferty terenów należy zgłaszać za pośrednictwem JST do RCOI.
Szczegółowe informacje o Konkursie,
wraz z regulaminem i załącznikami,
znajdziecie Państwo na stronie PAIH.
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Inwestycje to przyszłość polskiej gospodarki
Inwestycyjne priorytety Polski w dobie pandemii Covid-19 w świetle digitalizacji i walki ze zmianami klimatu
były głównym tematem dzisiejszej
konferencji eksperckiej z udziałem
Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra rozwoju, pracy
i technologii, Teresy Czerwińskiej,
wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także czołowych postaci świata biznesu, przedstawicieli
instytucji finansowych i przedsiębiorców.
Na konferencji przedstawione zostały
wyniki piątej ankiety inwestycyjnej EBI
dla Polski (dostępnej w języku angielskim na stronie EBI). Jest to coroczne
badanie przeprowadzane przez bank
Unii Europejskiej mające na celu zebra-

nie informacji jakościowych i ilościowych dotyczących aktywności inwestycyjnej, wymagań dotyczących finansowania, a także wyzwań, z jakimi mierzą się
zarówno mniejsze, jak i większe firmy.
Inwestycje stanowią podwaliny dla przyszłości i innowacyjności polskiej gospodarki. Przyszłymi zwycięzcami będą te

kraje, które trudny czas pandemii wykorzystają do głębokich zmian i reform—–
powiedział na dzisiejszej konferencji
prasowej wicepremier, minister rozwoju,
pracy i technologii Jarosław Gowin.
Więcej informacji na stronie: MRPiT

Krajowy Plan Odbudowy – fundusze unijne dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to
kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społecznogospodarczej Polski po kryzysie
wywołanym przez pandemię COVID-19.
Zostały w nim zawarte propozycje
reform i inwestycji, które pomogą
Polsce wrócić na właściwe tory rozStr. 6

woju. 26 lutego rozpoczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. 2, 4 i 9
marca odbędą się debaty na temat KPO.
Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania
z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia
Odporności. Wartość Instrumentu to 750

miliardów euro. Z tej puli Polska
będzie miała do dyspozycji około 58
miliardów euro. Na tę kwotę składa
się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2
miliarda euro pożyczek.— Fundusze,
które wynegocjowaliśmy dla Polski
na lipcowym szczycie Rady Europejskiej, są największe w historii. Dodajemy do nich pieniądze z budżetu
krajowego. W sumie to ogromne
środki, które przeznaczamy na odbudowę gospodarki po pandemii. Jednym z narzędzi, służącym do osiągnięcia tego celu, będzie właśnie
Krajowy Plan Odbudowy. Chcemy
podkreślić, że to nie tylko środek
zaradczy, to także sposób na uodparnianie polskiej gospodarki — mówił
premier Mateusz Morawiecki.
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Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym
skutkom COVID – 19

Weź udział w projekcie „Wsparcie dla
sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID – 19” i zyskaj do
80% dofinansowania kosztów szkoleń
i doradztwo dla pracowników w Twojej
firmie!
Wspieramy firmy z branży lotniczo-

kosmicznej: produkcja komputerów,
urządzeń peryferyjnych, instrumentów
i przyrządów pomiarowych kontrolnych, nawigacyjnych, optycznych
i sprzętu fotograficznego, zegarków,
zegarów, transportu lotniczego pasażerskiego, towarów lub kosmicznego. Jeśli

jesteś: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (ew. dużym z kodem PKD
30.3) i siedziba Twojej firmy znajduje
się na terenie Polski oraz chcesz podnieść swoje kompetencje – zgłoś się do
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Rząd przyjął Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej
Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury
Program Bezpiecznej Infrastruktury
Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz
stworzenie bezpiecznej infrastruktury
drogowej – a w efekcie zmniejszenie
liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel
z Krajowego Funduszu Drogowego
przeznaczymy 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni
z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa
Str. 7

ruchu drogowego na tak dużą skalę.
Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne,
wskazuje poziom i źródła finansowania
oraz określa zakres rzeczowy zadań
przewidywanych do realizacji. Program
jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią

Zrównoważonego Rozwoju Transportu
do 2030 roku oraz komplementarny
z działaniami realizowanymi w ramach
Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 (z perspektywą do
2025 r.).
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W II kwartale 2021 r. wystartuje Konto Przedsiębiorcy –
zintegrowana usługa online dla biznesu
Połączenie dwóch serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl –
w jeden i stworzenie tzw. Konta Przedsiębiorcy – zapowiedział wicepremier,
minister rozwoju, pracy i technologii
Jarosław Gowin. Dzięki temu na portalu
Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma
jedno miejsce, w którym będzie mógł
załatwić wiele spraw urzędowych od początku do końca. Nowy serwis zastąpi
dotychczas istniejący rejestr CEIDG.
Polska, podobnie jak cała Europa, stoi
obecnie przed wieloma wyzwaniami, na
które odpowiedzią może być nowoczesna
technologia. Pandemia koronawirusa przyspieszyła transformację cyfrową społeczeństw i organizacji. Wg raportu Banku
Światowego i PARP pt. „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, 32% firm
podczas pandemii zaczęło korzystać z platform cyfrowych. Jednak transformacja cyfrowa to nie tylko sięganie po nowoczesne

narzędzia, ale także zmiana podejścia
do modelu biznesowego czy zwiększanie kompetencji cyfrowych pracowników. Dzięki przedsiębiorcom, którzy
mają świadomość, jakie korzyści niesie
digitalizacja procesów, Polska staje się
coraz szybciej rozwijającym się rynkiem usług cyfrowych. Administracja
publiczna również nie pozostaje w tyle.
Narzędziem, dzięki któremu możemy
realizować to założenie, jest platfor-

ma Biznes.gov.pl – hub dla potencjalnych i obecnych przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy już od kilku lat otrzymują tam rzetelne i sprawdzone informacje
oraz załatwiają swoje urzędowe sprawy
online, za pomocą e-usług. Tylko
w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2020)
na portalu Biznes.gov.pl zanotowano
ponad 100 mln odsłon. To przełożyło się
na realizację 500 tys. wniosków elektronicznych.

Tarcza Antykryzysowa.
Ponad 187 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców
Za nami już blisko rok walki z pandemią
koronawirusa. – Od czasu uruchomienia
Tarczy Antykryzysowej, która w międzyczasie była wielokrotnie rozszerzana, do
przedsiębiorców trafiło już ponad 187 mld
zł wsparcia na ochronę miejsc pracy. To
jeden z naszych priorytetów – wskazuje
minister rodziny i polityki społecznej
Marlena Maląg.
Tarcza Antykryzysowa to wciąż rozszerzany i udoskonalany pakiet wsparcia dla
przedsiębiorców, którego głównym celem
jest ochrona jak największej liczby miejsc
pracy.
Do tej pory w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia do przedsiębiorców
trafiło już 187,29 mld zł, z czego:
• Tarcza finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju – 68,7 mld zł wsparcia,
• Tarcza pomocowa Banku Gospodarstwa
Str. 8

Krajowego – przeszło 61,5 mld zł,
• Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenie postojowe – ponad 28,6 mld zł,
• Wsparcie m.in. na ochronę miejsc
pracy z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, umarzalna
pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
pomoc dla organizacji pozarządowych
i samozatrudnionych – 28,3 mld zł,
• Pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu
– 168 mln zł.

To wsparcie na ogromną skalę, a sama
Tarcza Antykryzysowa była systematycznie rozszerzana, by niezbędna pomoc trafiała tam, gdzie jest potrzebna.
Sytuacja epidemiczna sprawia, że część
obostrzeń można łagodzić, a niektóre
muszą zostać zachowane. Dlatego zależy nam, by wspierać branże najbardziej
cierpiące
na
skutek
pandemii
i maksymalnie ograniczyć jej negatywne skutki – podkreśla minister Marlena
Maląg.
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Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług.
Tym razem przygotowaliśmy 15 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku. Pakiet realizuje wiele
postulatów zgłaszanych Ministerstwu
Finansów
przez przedsiębiorców.
Przynosi im m. in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz
poprawę płynności finansowej firm.
- Kilka miesięcy temu opracowaliśmy
pierwszy pakiet SLIM VAT. Był to pilotażowy projekt, ułatwiający rozliczenia
tego podatku i znoszący zbędne obowiąz-

ki, utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Dzisiaj prezentujemy pakiet składający się aż z 15 nowych
uproszczeń, które oszczędzą przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i poprawią płynność firm, szczególnie ważną w czasie epidemii. Proponowane w drugim pakiecie SLIM VAT
rozwiązania są odpowiedzią na postulaty
zgłaszane przez rynek za pomocą aplikacji Głos Podatnika oraz w trakcie spotkań
z cyklu „Dialog z Biznesem” – wyjaśnia
minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński.

Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z
problemem faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu
ograniczeń w wystawianiu zbiorczych
faktur korygujących. Po wejściu w życie
SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli
rabatu dla poszczególnych dostaw lub
usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a
to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.
Z nowych rozwiązań zadowoleni będą
także przewoźnicy oraz użytkownicy
komunikacji
zbiorowej.
Obecnie
za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe
czy autobusowe, które dokumentują
przejazd na odległość większą niż
50 km. Przy mniejszych odległościach
konieczne jest kłopotliwe proszenie
o fakturę w kiosku albo u kierowcy.
Znosimy limit kilometrów. Teraz możliwe będzie odliczenie VAT od krótszych
przejazdów związanych z działalnością
gospodarczą podatnika.

Polska z wysoką wiarygodnością finansową i niskim
ryzykiem fiskalnym

Przez miniony rok zabiegaliśmy o to,
żeby nasza gospodarka poniosła jak
najmniejsze straty na skutek pandemii.
Walczyliśmy o uratowanie miejsc pracy
i firm. Dziś widzimy efekt naszych działań. PKB w Polsce spadło jedynie o 2,8
proc a poziom bezrobocia jest jednym
z najniższych w Unii Europejskiej.
Str. 9

Środki pomocowe dla branż dotkniętych
pandemią stanowią ponad 9,0 proc. naszego PKB, co jest trzecim najlepszym
wynikiem wśród krajów Unii. Instytucje
międzynarodowe pozytywnie oceniają
stan polskiej gospodarki oraz reakcję
rządu na pandemię COVID-19. Prognozy gospodarcze pozwalają nam z opty-

mizmem patrzeć w przyszłość. Wchodzimy w 2021 r. z bardzo dobrym stanem finansów publicznych.
Według danych GUS produkt krajowy
brutto w całym 2020 roku zmniejszył
się o 2,8% w porównaniu z rokiem
2019. Jego skala jest mniejsza niż pierwotnie przewidywano na początku pandemii. Polska uchroniła się przed recesją, nasza gospodarka jest odporna na
kryzys.
Szacujemy, że w bieżącym roku wzrost
PKB powinien wynieść ok. 4%. Oczekujemy wzrostu spożycia oraz eksportu.
Natomiast ożywienie inwestycji przedsiębiorstw powinno być obserwowane
w II połowie roku.

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

MARZEC 2021

Wystawa prezentująca partnerów
Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego
W LETIA Business Center przy Rycerskiej 24 w Legnicy można obejrzeć wystawę Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego prezentującą partnerów DKM – Wezi-Tec Sp. z o.o., Lear Corporation, SITECH Sp. z o.o., VIA Technika Obróbki
Powierzchniowej Sp. z o.o., Kegger Sp. z o.o., Safety Logistics sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy.
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz – trwa kampania społeczna
„Mie(dź) rodzinę”
Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku
życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć
rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma kampania
społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz
znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM. Obecnie
cztery małżeństwa kandydują na rodziców zastępczych.
Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu
lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci,
a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć
praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy
dla potencjalnych kandydatów. Celem kampanii
„Mie (dź) rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat
celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w
Polsce. Partnerem głównym, finansującym kampanię
społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM,
a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o.
Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców Zastępczych
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez
KGHM pod nazwą #RodzinaChallenge, której
celem jest znalezienie rodziców zastępczych
dla 40 maluszków z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii „Mie(dź) rodzinę” , której
partnerem wspierającym jest Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., powstał spot mający
zachęcić potencjalnych kandydatów do tego aby
rodzicem zastępczym. Można go obejrzeć tutaj:
LSSE S.A. Rodzina Challenge
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1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

- Żołnierze Wyklęci nie tylko zapisali się
na kartach historii Polski. Swoją wiernością przekonaniom, sumieniu, dają nam
lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość
Polski - powiedział premier Mateusz
Morawiecki. W uroczystościach, które
odbyły się przed Panteonem Żołnierzy
Wyklętych w kwaterze na „Łączce”
wziął udział minister Mariusz Kamiński. Szefowi MSWiA towarzyszyli: gen.
dyw. SG Tomasz Praga – Komendant
Główny SG, mjr SOP Paweł Olszewski
– Komendant Służby Ochrony Państwa,
nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji,
nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca
Komendanta Państwowej Straż Pożarnej oraz nadinsp. Paweł Dzierżak – Komendant Stołeczny Policji.
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W wydarzeniu uczestniczyli też m.in.:
Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i Krzysztof
Szwagrzyk, Zastępca Prezesa IPN.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, jak istotna jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. - Winni jesteśmy im
nie tylko pamięć, ale kontynuację ich
dzieła, które zmierzało do tego, żeby
Polska była wolna, niepodległa, ale
także silna i bezpieczna – zaznaczył
szef rządu.
- Żołnierze Wyklęci wierzyli, że ich
ofiara nie idzie nadaremno. Wierzyli,
że poprzez ich trud, walkę, a także
śmierć, która tak często ich dotykała,
dokonują posiewu wolności, który zao-

wocuje w przyszłości i tak się stało –
mówił Prezes Rady Ministrów.
„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze Armii
Krajowej oraz innych formacji wojskowych, którzy po 1945 roku, po zajęciu
Polski przez Armię Czerwoną, nie złożyli broni. Stawili zbrojny opór wobec
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej ZSRR.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” jest obchodzony od 2011
roku. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych skierował do Sejmu w lutym 2010
roku śp. Prezydent RP Lech Kaczyński.
Została uchwalona 3 lutego 2011 roku.
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Zapraszamy na konferencję otwierającą konsultacje społeczne Programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Celem konsultacji jest zebranie
uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w
programie, którego realizacja ma wpły-

Zapraszamy do Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr na kurs Kosztorysowanie robót w budownictwie. Podejmij pracę w charakterze kosztorysanta, podnieś swoje kwalifikacje, zaktualizuj wiedzę i usystematyzuj posiadane wiadomości.
Zajęcia na kursie odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach w godzinach 16:00-20:00.
PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:
10 marca (istnieje możliwość zapisu po 10 marca)
ZAPISY NA STRONIE:
https://www.landpage.co/kosztorysowanie
lub pod numerem telefonu 887 380 069
KONTAKT OSOBISTY
Lubin, ul. Odrodzenia 21,23 pokój 104
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
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Zaproszenie
Stowarzyszenie
Księgowychnawszkolenia
Polsce Oddział Okręgowy

Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na cykl szkoleń.
Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu
można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/ lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Osoby
zainteresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa
w szkoleniach.
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Zapraszamy na webinar

Organizatorzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy medialni

9 marca 2021
•

Wykorzystanie robotów współpracujących i mobilnych w procesach produkcyjnych. LeanRobotics - produkcja przyszłości
(Daniel Kowalski – Prezes Zarządu, Tomasz Pelc – Automation Project Manager/ Sales CEE Region - 5sAUTOMATE)

•

Praktyczne zastosowanie dronów w Gospodarce 4.0 (Arkadiusz Żurek –Dyrektor Generalny - Instytut INTL)

16 marca 2021
•

Symulacja produkcji i magazynu z wykorzystaniem programu Plant Simulation (Łukasz Prusiel – Specjalista handlowy w
KS Industry Solutions)

•

Lean w magazynie. Praktyczne przykłady. WMS (Jakub Pijowczyk)

23 marca 2021
•

Roboty hardware’owe vs software’owe (Michał Wawiórko – CEO Wizlink, Tomasz Mackiewicz - Kierownik Centrum
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości)

30 marca 2021
•

Funkcjonowanie firm z Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego w dobie covid -, przykłady ciekawych rozwiązań (Adam
Zysk – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Manager Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego)
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Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A.
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Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A.
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Tereny Inwestycyjne
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 obejmuje 18
podstref położonych w środkowej części województwa dolnośląskiego. Zajmują one powierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się
dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo
rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych .
Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku
mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefa-inwestora/ - tereny inwestycyjne.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ujw.pl/
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Forum Wymiany Informacji — dedykowane dla Partnerów LSSE S.A.

Przypominamy o zmianie adresu siedziby Spółki
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Skontaktuj się z nami:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
komunikacja@lsse.eu
www.lsse.eu
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