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Dolnośląski Klaster Edukacyjny zyskał nowego partnera

18 września 2020 r. do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiło Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu oraz Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy. Podczas uroczystego spotkania w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. deklarację partnerską podpisali Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Dyrektor o. Andrzej Łaniecki.
Liczymy na owocną współpracę i mamy nadzieję, że przyniesie ona wiele obopólnej korzyści.

Nowy Partner DKE
Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu oraz Szkoła
Podstawowa im. św.
Franciszka z Asyżu w
Legnicy
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Pomoc w zakresie walki z pandemią w świecie biznesu
– spotkanie z władzami powiatu średzkiego i przedsiębiorcami
W Środzie Śląskiej w Centrum Kultury
Alternatywnej odbyło się Śniadanie Biznesowe
z udziałem Starosty Powiatu Średzkiego Krzysztofa
Szałankiewicza oraz Wicestarosty Powiatu Średzkiego Sebastiana Burdzy. To pierwsza tego typu inicjatywa władz powiatu przy współpracy z Legnicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
W Śniadaniu Biznesowym wziął udział Wiceprezes
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Przemysław Bożek oraz Menadżer w Departamencie Obsługi Przedsiębiorców LSSE S.A. Agnieszka
Kos. Tematem spotkania była aktualna sytuacja na
terenie powiatu średzkiego związana z COVID-19.
Przedstawiciele LSSE S.A. poruszyli kwestię pomocy
w zakresie walki z pandemią w świecie biznesu.
- Ideą Śniadań biznesowych jest współpraca oraz
wsparcie władz samorządowych dedykowane przedsiębiorcom z naszego terenu – mówi Wicestarosta Średzki
Sebastian Burdzy.
- Zależy nam na tym, żeby pomagać i nie przeszkadzać
w tworzeniu dobrego klimatu do rozwoju biznesu - dodaje.
Podczas spotkania przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przybliżyli również
swoją działalność a przedsiębiorcy dowiedzieli się jakie
korzyści płyną z inwestowania na ich terenach. Ofertę
inwestycyjną przedstawili również reprezentanci poszczególnych gmin.
W dalszej części spotkania omówiono harmonogram
kolejnych śniadań oraz tematy, które w ich trakcie będą
poruszane. Już w październiku zaplanowano rozmowy
z przedstawicielami działów HR, aby wspólnie opracować nową formułę targów pracy.
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Otwarcie wystawy „Legnica przed i po II Wojnie Światowej”

1 października, 2020 r. w budynku
Letia Business Center w Legnicy, odbyło się
oficjalne otwarcie wystawy pt. “Legnica przed
i po II Wojnie Światowej”.
Organizatorem wystawy jest Dolnośląski Klaster
Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wystawę otworzył Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek.
W ramach współpracy partnerskiej, materiały do
wystawy ze swoich zbiorów udostępniło Muzeum Miedzi w Legnicy, za co serdecznie dziękujemy. Wystawę będzie można oglądać do
końca października. Jest to pierwsza z cyklu
wystaw organizowanych przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny. Zapraszamy do odwiedzania
wystawy.
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LSSE S.A. i ZSE w Głogowie wspierają rodaków żyjących
na Kresach
W ramach współpracy z Dolnośląskim
Klastrem Edukacyjnym Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie przekaże, za pośrednictwem Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A., książki do polskich
szkół partnerskich na Ukrainie. Po raz kolejny
LSSE S.A. oraz jej partnerzy włączają się aktywnie w pomoc rodakom żyjącym na Kresach.

Wyłoniono laureatów konkursu ogłoszonego
przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny
“Najlepsza Praca Dyplomowa”
W dniach 30 września i 1 października
w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wyłoniono laureatów konkursu
ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny na najlepszą pracę dyplomową.
W składzie pierwszej komisji konkursowej znaleźli
się przedstawiciele Uczelni Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach oraz filii UJW w Lubinie a także Wiceprezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław
Bożek i Dyrektor Departamentu Administracji
LSSE S.A. Paweł Drankiewicz.

Lista laureatów konkursu została ogłoszona podczas
uroczystej
inauguracji
roku
akademickiego
2020/2021 na UJW w Polkowicach 9 października
2020 r.
Kolejnych laureatów konkursu wyłoniła komisja,
w skład której weszli przedstawiciele Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ i. Witelona w Legnicy, dziekan wydziału dr inż. Daniel Medyński i dr inż. Renata Gnitecka oraz Wiceprezes
Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek. Wręczenie
nagród miało miejsce podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ im. Witelona w
Legnicy.
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Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 oraz
wręczenie nagród za najlepszą pracę dyplomową
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego
2020/2021 w PWSZ im. Witelona
w Legnicy
Str. 6

Dnia 6 października 2020 r. w PWSZ im.
Witelona w Legnicy miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021. W uroczystości udział wziął Prezes Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. Krzysztof Sadowski, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji
LSSE S.A. Bogusława Zientek oraz Menadżer ds. Obsługi Przedsiębiorców Agnieszka Kos.
Podczas uroczystości Prezes LSSE S.A. oraz
Rektor i Dziekan PWSZ im. Witelona w Legnicy wręczyli nagrody laureatom konkursu “Najlepsza Praca
Dyplomowa” zorganizowanego w ramach współpracy
z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym wspólnie
przez LSSE S.A. oraz Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych PWZS im. Witelona w Legnicy.
Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim studentom życzymy sukcesów w nowym roku akademickim!
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Wręczenie nagród w konkursie „Najlepsza Praca
Dyplomowa” na Uczelni Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego
2020/2021 na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach wręczono nagrody laureatom konkursu
"Najlepsza Praca Dyplomowa". Konkurs zorganizowały wspólnie UJW w Polkowicach, UJW Filia w
Lubinie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a studentom życzymy sukcesów w nowym roku akademickim!
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021
na UJW w Polkowicach oraz UJW Filia w
Lubinie
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Krajowy Plan Odbudowy to blisko 60 mld euro dla Polski

Impuls rozwojowy dla rodzimych firm, modernizacja technologiczna gospodarki oraz poprawa jakości
życia Polaków to spodziewane efekty
Krajowego Planu Odbudowy. Pomysły
dot. Planu można do 30 września zgłaszać
na stronie internetowej, którą uruchomiło
Ministerstwo Rozwoju: planodbudowy.gov.pl.
Na stronie planodbudowy.gov.pl każdy
zainteresowany obywatel będzie mógł
zgłosić swój pomysł w jednym z czterech
obszarów, które Ministerstwo Rozwoju
traktuje jako priorytetowe w pracach

nad Krajowym Planem Odbudowy. Są
to:

•
•
•
•

Odporne społeczeństwo;
Odporne państwo;
Odporne środowisko;

Odporna gospodarka;
Krajowy Plan Odbudowy to plan odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Jego
zasięg sięga jednak dalej niż zniwelowanie strat spowodowanych uderzeniem pandemii. Ma on przede wszystkim wprowadzać reformy, które po-

zwolą zbudować cyfrową i zieloną gospodarkę, odporną na szoki i potencjalne przyszłe kryzysy.
Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, czyli wartego 750
mld euro programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Jeszcze w
tym roku rząd chce wypracować założenia KPO, a to może oznaczać, że w
przyszłym roku Polska będzie gotowa
do absorbcji pieniędzy z europejskiego
Funduszu Odbudowy.
Celem Krajowego Planu Odbudowy
jest:
•
wzmocnienie potencjału wzrostu
gospodarczego,
•
tworzenie miejsc pracy,
•
zwiększenie odporności gospodarczej i społecznej państwa,
•
złagodzenie skutków kryzysu
gospodarczego i społecznego,
•
wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd
w konsultacjach publicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy uszczelniającej system podatkowy. To pakiet zmian w podatkach
służący zwalczaniu rajów podatkowych. Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce
biznesu, w tym gwarantuje równe szanse
wszystkim przedsiębiorcom.
Przepisy w pakiecie uszczelniającym
charakteryzuje maksymalna prostota
rozliczeń, tak by wykonywanie obowiązków związanych z podatkami zajmowało jak najmniej czasu i nie niosło ze sobą
ryzyk. Im prostsze zasady rozliczenia,
tym niższy koszt obsługi podatku, ale
i mniejsze niebezpieczeństwo kosztownych i czasochłonnych sporów.
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Wśród najważniejszych zmian przyjętego projektu ustawy jest:
przeniesienie obowiązku podatkowego
na spółkę komandytową, obowiązek
publikowania strategii podatkowej przez
wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi
abolicyjnej,

zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego
rozliczenia podatku. Więcej informacji znajduje się w komunikacie na
stronie MF.
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Polityka Nowej Szansy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
prowadzi aktualnie intensywne prace mające na celu uruchomienie instrumentów
wsparcia przedsiębiorców w ramach projektu tzw. Polityki Nowej Szansy realizowanego na podstawie ustawy z dnia 16
lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się
w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają
wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120
milionów złotych rocznie przez 10 lat, co
w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł
w 2020 roku.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno—finansowej w przywróceniu im
pełnej zdolności do funkcjonowania na rynku bez konieczności dalszego wspierania
środkami publicznymi.
Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:
•
Pomoc na ratowanie
Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia
sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona będzie na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia
okażą się niewystarczające, przedsiębiorca
z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego
wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć
tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.
Adresatem pomocy na ratowanie może być
mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży
przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać
z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji
Komisji Europejskiej.
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•
Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia
skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest
do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
•
Pomoc na restrukturyzację
Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy
samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację
może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
Z tej formy może skorzystać: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca.
Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy
Finansowej PFR.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu
projektu przewidzianego dla każdego roku.
O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym
wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
Wszelkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów, udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa Rozwoju oraz na
stronie ARP.
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Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2021 i Strategię
28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej
na 2021 r. po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego. Dochody budżetu państwa
wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld
zł. 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in.
poprzez inwestycje. Kontynuowane będą
priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.
Przyjęto też Strategię zarządzania długiem
sektora finansów publicznych, która zakłada
m.in. spadek relacji państwowego długu
publicznego do PKB w 2024 r do 48,1%. W
projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.
przyjęto:
•
prognozę dochodów budżetu państwa
w kwocie 404,4 mld zł,
•
limit wydatków budżetu państwa na
poziomie 486,7 mld zł,
•
deficyt budżetu państwa w wysokości
82,3 mld zł,
•
deficyt sektora finansów publicznych
(według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB,
•
dług sektora instytucji rządowych i

samorządowych (definicja UE)
na poziomie 64,1 proc. PKB.
Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:
•
wzrost PKB w ujęciu realnym
o 4,0 proc.,
•
średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
•
wzrost przeciętnego rocznego
funduszu wynagrodzeń o 2,8
proc.,
•
wzrost spożycia prywatnego, w
ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.
W budżecie środków europejskich
projekt ustawy budżetowej na rok
2021 zakłada:

•

dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
•
wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
•
deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.
Na prognozowany wzrost dochodów
budżetu państwa w 2021 r. będzie
miał wpływ przewidywany powrót
gospodarki na ścieżkę wzrostu.
Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz
wpłatę 1, 3 mld do budżetu państwa
z zysku NBP. 48,1%.
Więcej informacji na stronie MF.

Już ponad 140 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy
antykryzysowej
Tarcza antykryzysowa działa. Wartość
przyznanej pomocy - według stanu na
2 października - wynosi już 140,93 mld
zł.
Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony
przedsiębiorstw.
Tarcza koncentruje się na zapewnieniu
bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy
w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na
Str. 10

tym etapie walki z gospodarczymi
konsekwencjami pandemii.
Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredu-

kować koszty pracy od 60% do nawet
75%, co jest bardziej opłacalne niż
ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń
i rekrutacji. Więcej na www.gov.pl/.
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Zaostrzenie zasad epidemicznych i powołanie
16 szpitali koordynacyjnych
Od 10 października cały kraj
został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem
powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie
kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 – to
najważniejsze zmiany, o których podczas czwartkowej konferencji prasowej
poinformował dr Adam Niedzielski,
minister zdrowia.
- Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń o ok. 30 proc. więcej niż dnia poprzedniego. Zmarło 76 osób – podał 08
października premier Mateusz Morawiecki. - W przypadku takiej dynamiki, podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co trzy dni. Chcemy, żeby doszło do
wypłaszczenia tej liczby, dlatego chcemy
zastosować podobną strategię, ale w innych okolicznościach.
Premier podał, że obecnie dostępnych jest
ponad 9,5 tys. łóżek i 838 respiratorów dla
pacjentów z COVID-19, z tego 8 października było zajętych 4138 łóżek i 296
respiratorów.

- Mamy ok. 500 wolnych respiratorów
dla chorych z COVID-19, ale mamy
jeszcze ponad 500 respiratorów w
magazynach – poinformował Mateusz
Morawiecki.
Od soboty 10 października strefa żółta
została rozszerzona na cały kraj.
- To oznacza, że w całym kraju będziemy mieli obowiązek zasłaniania
ust i nosa w przestrzeni publicznej,
także w komunikacji miejskiej – mówił premier. - Jedną z przyczyn jest
fakt, że już dzisiaj jedna trzecia kraju
znajdowałaby się w strefie żółtej. Musimy wprowadzić obostrzenia na tere-

nie całego kraju. Takie rozwiązania
wprowadzają także sąsiednie kraje. To
pozwoli spowolnić rozszerzenie się
koronawirusa - dodał.
Od soboty 10 października w strefie
czerwonej znalazły się 32 powiaty i 6
miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków
Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie Ministerstwa Zdrowia.

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy
Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali 8 o nowych obostrzeniach w związku
z pandemią koronawirusa. Od soboty 10
października zostały wprowadzone nowe
zasady bezpieczeństwa.
Główną zmianą jest rozciągnięcie na cały kraj
obostrzeń występujących dotychczas w żółtej
strefie. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Od piątku, 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła wiadomości SMS
do mieszkańców powiatów, które weszły do
strefy czerwonej.
W całym kraju od soboty 10 października został wprowadzony obowiązek zakrywania nosa
i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autoStr. 11

busie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które będą posiadały zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza
niepełnosprawność. Więcej informacji na stronie MSWiA.
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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 na d 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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Ten Step Zarządzanie Projektami
„TenStep You Can Manage…” to
międzynarodowy program o charakterze
badawczo-rozwojowym
i edukacyjnym realizowany pod
patronatem TenStep Academy.
Jego celem jest systematyczne monitorowanie skuteczności biznesowej
metodyki TenStep oraz rozwoju zarządzania projektami na świecie.
Operatorem programu w Polsce jest
pan Piotr Filipiuk, Regionalny Partner
TenStep (TenStep Western Poland).
Dolnośląska Akademia TenStep, która jest wspólnym przedsięwzięciem Letia Business Center
i TenStep w ramach tego programu,
może się pochwalić kilkunastoma
edycjami i ponad dwustu wyćwiczonymi certyfikowanymi kierownikami
projektów przez ostatnie jest sześć
lat.
TenStep Project Management Process, to kompletne, biznesowe rozwinięcie standardu Project
Management Body of Knowledge
ustanowionego przez Project Management Institute.
PMI powstał
w 1969 w Pensylwanii w USA jako
stowarzyszenie non profit zrzeszające
profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami.
Na czym polega program
„TenStep You Can Manage…”?
Zakwalifikowane
organizacje
(przedsiębiorstwa, instytucje, administracja publiczna) biorą udział w specjalnie dostosowanym warsztacie
pokazującym podstawowe procesy
i narzędzia metodyki TenStep i sposoby ich zastosowania. Warsztat jest
dla uczestników bezpłatny. Całość
kosztów pokrywa TenStep Academy.
Deklarując akces w programie uczestnicy zobowiązują się wziąć udział
w ankiecie dotyczącej zastosowania
project managementu w branży,
w której spełniają się zawodowo.
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Korzyść dla Uczestników:
Bezpłatne poznanie międzynarodowego standardu przeznaczonego do realizacji złożonych projektów biznesowych.
Rzadko
prezentowanego
w otwartych spotkaniach z uwagi na
ograniczenia licencyjne.
Korzyści dla TenStep:
Poznanie opinii managerów pracujących w projektach lub otoczeniu projektowym, na temat problemów i sposobów ich rozwiązywania. A także
skuteczności dostępnych na rynku narzędzi, technik i metod.
Proces:
1. firma zgłasza chęć do przystąpienia do programu na adres: kontakt@zachod.tenstep.pl
2. klasyfikacja firmy do programu,
3.w przypadku zakwalifikowania,
ustalenie
terminu
prezentacjiwarsztatu,
4. warsztat programu TSYCM,
5. ankieta uczestników,
6. poinformowanie o wynikach ankiety i podziękowanie za udział
w programie.
TenStep Project Management
Process® to zbiór:
jednoznacznie ustalonych reguł i zasad
postępowania podczas realizacji złożonych projektów.
technik i narzędzi łatwo dostępnych
i przyswajalnych dla tych, którzy realizują i nadzorują projekty,
przykładów dobrych i złych praktyk
postępowania dostępnych po to, aby
uczyć się na błędach innych, a nie swoich. Reguły wskazują, co minimalnie

musi być wykonane podczas definiowania, planowania i realizacji projektu.
Techniki pokazują, jak to zrobić poprawnie przy najmniejszym wysiłku
Opisy dobrych praktyk pozwalają uczyć
się od mistrzów.
TenStep Project Management
Process® to rówież:
Prosto napisany podręcznik (około 450
str.) opisujący wszystkie etapy projektu.
Co roku aktualizowany o najnowszą,
światową wiedzę w tej dziedzinie.
Zbiór narzędzi (formularzy, ankiet,
wzorców) po uprzednim dostosowaniu
ich do specyfiki organizacji (firmy,
urzędu, instytucji), która będzie ich
używać. Narzędzia te zostały sprawdzone w kilkudziesięciu tysiącach realizowanych projektów, więc jest pewność,
co do ich skuteczności i przydatności.
Schematy procedur postępowania zawarte w metodyce i opisane w podręczniku prowadzą przez meandry realizacji
przedsięwzięcia, podsuwając rozwiązania opracowane i sprawdzone empirycznie przez kierowników projektów
w Polsce i na świecie. Są jak sprawdzone przepisy w dobrych książkach kucharskich - zawsze skuteczne.
Więcej informacji na stronach https://
www.tenstepacademy.org/ oraz https://
www.tensteppm.com/
Weź udział w bezpłatnym programie
„TenStep You Can Manage…” !
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Zapraszamy webinarium “Zapewnić płynność w czasie
kryzysu”

Zapraszamy na webinarium firmy Rook Oak, partnera Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, “Zapewnić płynność w czasie
kryzysu”. Zainspiruj się możliwościami obniżenia kosztów. Firma Rook Oak, przedstawi swoje 25 letnie doświadczenie w redukcji wydatków w obszarach, do których nie często się zagląda.
Termin: 28 października 2020, godz. 10:00 -11:00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na: zysk@lsse.eu.
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Zapraszamy ostatnie z cyklu webinariów poświęconych
Zaproszenie
na szkolenia
tematyce
ulgi badawczo-rozwojowej

Kancelaria TLA zaprasza na trzecie i ostatnie z cyklu webinariów poświęcony tematyce ulgi badawczo-rozwojowej.
Specjaliści z Kancelarii Krzysztof Koniewski oraz Justyna Kubicz przedstawią nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktyczne przykłady zastosowania Ulgi B+R. Kolejne szkolenia odbędą się we wskazanych terminach.

Część III. „ULGA B+R – działalność rozwojowa”
Agenda:
Jakie czynności w praktyce mogą stanowić działalność badawczo-rozwojową w firmach z różnych branż?
Termin: 26.11.2020, godz. 11:00.
ZAPISY—KLIKNIJ TUTAJ
Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający
uczestnictwo w webinarium.. W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po
webinarium jego uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji. Uczestnictwo w webinarach jest bezpłatne.
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Zaproszenie na szkolenia
Zaproszenie na szkolenia

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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na szkolenia
ZapraszamyZaproszenie
na webinarium
ARP S.A. prezentujące
ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich
przedsiębiorstw
Zapraszamy na trzecie webinarium prezentujące ofertę wsparcia finansowego dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do uczestnictwa w trzecim
z cyklu webinariów prezentujących instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny
udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy
Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł.
Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie
z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:
•
pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w
kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
•
pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
•
refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów
pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat
leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem
ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
•
leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora
MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.
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Trzecie z cyklu webinariów odbędzie się 29 października
br. o godzinie 13.00. Skierowane jest do przedsiębiorców
z województw dolnośląskiego, łódzkiego i opolskiego.
Informacje o kolejnych webinariach będą publikowane na stronach www.arp.pl, www.arp-tarcza.pl, www.pfr.pl oraz na naszych mediach społecznościowych.
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na webinar "In the
Zaproszenie
Driver's Seat: An
Introduction tona
theszkolenia
Polish Automotive Industry"
W niepewnej i dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości globalnej branży motoryzacyjnej niezwykle istotne jest dostrzeganie szans i
budowanie nowych relacji handlowych. Mająca
miejsce na świecie relokacja łańcuchów dostaw
stwarza polskim przedsiębiorcom unikalną szansę
na zaistnienie i wypełnienie luk rynkowych tam,
gdzie wcześniej nie było to możliwe. Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest aktywne
poszukiwanie i promowanie takich możliwości.
Z tego powodu mam zaszczyt zaprosić
Państwa na webinar zatytułowany "In the
Driver's Seat: An Introduction to the Polish
Automotive Industry", które odbędzie się 15
października 2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00
CET.

Wydarzenie jest skierowane do publiczności amerykańskiej i ma na celu
przedstawić polską branżę motoryzacyjną i jej potencjał głosem największych organizacji w kraju. Będzie również unikalną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami amerykańskimi uczestniczącymi w wydarzeniu podczas 90 minutowej sesji B2B, która odbędzie się bezpośrednio po prelekcjach ekspertów.

Zostań wystawcą w ramach Polskiego Stoiska Narodowego PAIH
podczas ITM Industry Europe 2020
Od 3 do 6 listopada w Poznaniu odbędą się międzynarodowe targi ITM Industry
Europe. Jest to jedna z największych imprez branżowych dla przemysłu 4.0 w Europie i kluczowe
miejsce spotkań oraz wymiany technologicznych
doświadczeń dla liderów sektora innowacji.
Żadna licząca się firma nie może w tych dniach
być gdzie indziej niż w Poznaniu, na Polskim Stoisku Narodowym. Wychodząc więc naprzeciw
oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw, Polska
Agencja Inwestycji i Handlu ogłasza nabór firm,
z pośród których zostaną wyłonieni najlepsi z najlepszych - bo to właśnie ich zaprosimy i zaprezentujemy na Stoisku Narodowym. Dlatego jeśli działasz na przykład w obszarze automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, produkcji nowoczesnych maszyn lub technologii - dołącz do
naszej drużyny.
Polskie Stoisko Narodowe to szyld oznaczający solidną markę i doświadczenie, a przede
wszystkim bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorstw przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
Str. 19

Wspólnie mamy niepowtarzalną okazję pokazać siłę polskiej przedsiębiorczości, wysoką jakość naszych usług i technologiczne zaawansowanie rozwiązań w biznesie.
Znajdź się pośród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i pokaż
światu swoje dokonania!
Doświadczenie polskiego przemysłu 4.0 jest już na tyle dojrzałe, że co
raz częściej przyciąga uwagę zagranicznych firm i inwestorów. Udział w
Polskim Stoisku Narodowym to unikatowa szansa zaprezentowania swoich osiągnięć oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Rekrutacja trwa do 15 października. Więcej informacji na stronie PAIH.
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Powierzchnie do wynajęcia
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada obecnie dwa budynki
zapewniające atrakcyjne powierzchnie
biurowe do wynajęcia.
Budynek LETIA BUSINESS CENTER to nowoczesnej klasy biurowiec
o łącznej powierzchni ponad 8 000 m2,
który oferuje m.in. biura do wynajęcia.
Kompleks ten tworzy otoczenie idealne
do pracy, stając się jednocześnie wygodną i prestiżową siedzibą. Został
on za projektowany w sposób bardzo
efektywny, a praktyczne i zaawansowane
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technologiczne, gwarantują
najwyższy
komfort pracy. Zarówno
mali,
jak
i więksi najemcy mogą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia. Zastosowanie konwencji open space, stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne podejście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielonych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym i prestiżowym miejscem.
Dodatkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej
powierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi gościnnych. Dostęp
do budynku jest całodobowy. Jest on przyjazny osobom niepełnosprawnym. Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-biurowy-letia/
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Budynek biurowy ZŁOTORYJSKA Ośmiopiętrowy
budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad
2 000 m2. Obiekt jest po częściowej modernizacji, posiada reprezentacyjną portiernię oraz nową windę. Biurowiec znajduje się przy obwodnicy Legnicy w odległości
2 km od autostrady A4. Przy obiekcie mieści się przystanek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd
do centrum miasta jak również są usytuowane w bliskiej
odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.

PAŹDZIERNIK 2020

Do biurowca przylega zamknięty parking na 55 pojazdów. Dostęp do budynku jest całodobowy. Cena za najem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni netto miesięcznie
i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje
umowa z operatorem telekomunikacyjnym oraz oraz
utrzymanie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny
czynsz brutto. Więcej informacji na stronie: https://
lsse.eu/budynek-biurowy-zlotoryjska/.

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 graniStr. 24

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się
dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefainwestora/ - tereny inwestycyjne.

Podstrefa Kostomłoty — 44.1550 ha

Podstrefa Chojnów — 3,1106 ha
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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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NASI PARTNERZY

Skontaktuj się z nami:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
komunikacja@lsse.eu
www.lsse.eu

PAŹDZIERNIK 2020

