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Spółka Pro-Inżynier z Wrocławia zainwestuje w
Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

W poniedziałek 6 lipca Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Krzysztof Sadowski oraz Wiceprezes LSSE Piotr Wojtyczka uroczyście wręczyli przedstawicielom Pro-Inżynier Sp. z o.o. z Wrocławia decyzję o
wsparciu.
Spółka zadeklarowała, że poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5,8 mln złotych. Pro-Inżynier zainwestuje w Podstrefie LSSE w Gminie Miękinia. Firma Pro-Inżynier Sp. z o.o. powstała w wyniku fuzji powiązanych ze sobą
działalności: produkcji konstrukcji stalowych oraz serwisu i budowy maszyn przemysłowych. Głównym celem stworzenia firmy
było zapewnienie Klientom szerokiego wachlarza usług i towarów wytwarzanych oraz dostarczanych bezpośrednio z własnej
hali produkcyjnej. Pro-Inżynier to kolejna polska firma, która dołączyła do grona przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zainwestować w LSSE.
Przypomnijmy, od 1997 r. w LSSE firmy zainwestowały już ponad 9 mld zł. Zdecydowały się także zatrudnić ponad
16 tys. pracowników, a więc dwukrotnie więcej niż planowały. W strukturze branżowej w LSSE od lat przeważa przemysł motoryzacyjny oraz metalowy.
Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w LSSE Zarząd Strefy organizuje spotkania, warsztaty,
szkolenia, Forum HR oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa, wspiera i pomaga. Wszystko po to, aby firmy czuły się tu dobrze i rozwijały swój biznes w przyjaznym otoczeniu.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa
sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale 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.
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Wzrost sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe
FEERUM po I kwartale 2020 roku
FEERUM S.A., działająca w
ramach LSSE S.A., opublikowała wyniki za I kwartał 2020
roku. Spółka wypracowała
przychody sięgające 35,9 mln
zł, czyli wyższe o 34,3% niż rok
wcześniej. EBITDA wzrosła o
57,7% proc., do 5,7 mln zł.
Zysk operacyjny ukształtował
się na poziomie 3,3 mln zł
(wzrost o ponad 123%), a zysk
netto wzrósł o ponad 195% i
wyniósł 4,2 mln zł, podczas gdy
w I kw. 2019 roku było to 1,5
mln zł.
Pozytywny wpływ na
sprzedaż w I kwartale 2020 r.
miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, która wzrosła o
71,2% i stanowiła 85,7% przychodów. Głównymi rynkami
eksportowymi były Ukraina
(29,7 mln zł), Tanzania oraz
Litwa.
Aktualny portfel zamówień wynosi około 163 mln zł i
obejmuje 31 umów, z terminem
realizacji w latach 2020/2021. Z
kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 ma
wartość 226,4 mln zł, z czego
potencjał klientów oczekujących
na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie
około 28 mln zł.

Jesteśmy zadowoleni
z bardzo dobrych wyników po I
kwartale tego roku. Konsekwentnie realizujemy plan
umacniania pozycji FEERUM
na rynkach zagranicznych. Mamy silny portfel zamówień,
obejmujący zarówno kontrakty
zagraniczne jak i krajowe, który
nadal rozbudowujemy. Szybka
reakcja na utrudnienia związane
z COVID-19, a także wysoka
automatyzacja produkcji, pozwoliły nam na zachowanie
płynności
działalności
we
wszystkich obszarach w okresie
utrudnień związanych z pandemią. Z optymizmem patrzymy
na perspektywy tego roku i lat
kolejnych – powiedział Daniel
Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.
Wyniki roku 2019
były dla FEERUM jeszcze lepsze – przychody Spółki zwiększyły się o 88,7% i osiągnęły
nowy rekord na poziomie blisko
243 mln zł. Był to efekt intensywnych działań mających na
celu wzmocnienie międzynarodowej obecności FEERUM,
przede wszystkim zaś realizacji
zamówień z rynku ukraińskiego.
FEERUM jest jednym
z największych w Polsce produ-

centów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do
suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak
m.in. zboża, rośliny oleiste i
inne. Spółka oferuje w pełni
kompleksowe rozwiązania – od
analizy potrzeb klienta, poprzez
propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń,
aż po uruchomienie obiektu i
oddanie go do eksploatacji, oraz
usługi posprzedażowe, serwis i
dostarczanie komponentów do
urządzeń. Głównymi produktami FEERUM są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem
(m.in. rozwiązania do transportu
pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).
Głównymi klientami FEERUM

są gospodarstwa rolne o
powierzchni powyżej 100
ha, firmy skupujące zboże
oraz zakłady przemysłowe
m.in.: zakłady tłuszczowe,
młyny, zakłady produkujące
pasze oraz sektor biopaliw.
FEERUM posiada
nowoczesny zakład zlokalizowany w Chojnowie, produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniający wysoką precyzję
wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony
jest w maszyny i urządzenia
do obróbki blach spełniający
najwyższe światowe normy
techniczne, produkcyjne i
jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi
również własną działalność
badawczo-rozwojową, dzięki
której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych
elementów konstrukcyjnych
do budowy elewatorów. Od
maja 2013 roku Spółka jest
notowana na rynku głównym
GPW.
Więcej
informacji
www.feerum.pl
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S5 Wrocław – Bolków i S8 Wrocław – Kłodzko z pełnym finasowaniem z KFD
Drogi ekspresowe S5 i S8 na południe od Wrocławia to dzisiaj jedne z
najbardziej oczekiwanych inwestycji
w Polsce. Obecnie na tych drogach
koncentruje się bardzo duży ruch,
ze znaczącym udziałem tranzytu
ciężarowego. Dzięki nowoczesnym
trasom zwiększy się poziom bezpieczeństwa, na czym nam szczególnie
zależy, a ponadto będzie możliwy
jeszcze bardziej dynamiczny rozwój
gospodarczy i turystyczny południowej części województwa dolnośląskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
S5 Wrocław – Bolków: Szacowana długość trasy to około 60 km.
Obecnie trwają prace nad analizą przestrzenną wraz ze Studium Korytarzowym dla całego nowego korytarza
drogi ekspresowej S5, w powiązaniu z
autostradą A4. Opracowanie to będzie
stanowiło bazę do dalszych szczegółowych prac nad wariantami przebiegu, które będą przedłożone we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
S8 Wrocław – Kłodzko:
Szacowana długość S8 na tym odcinku
to około 80 km. Obecnie zakończyły
się prace nad Studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowym. Przeanalizowano szereg wariantów, które
stanowić będą podstawę do złożenia
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
Realizacja dróg ekspresowych
S5 Wrocław – Bolków oraz S8 Wrocław – Kłodzko będzie możliwa dzięki
przyznaniu przez rząd dodatkowych
środków na inwestycje z Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–
2023. Rada Ministrów przyjęła 16
czerwca 2020 r. uchwałę przedłożoną
przez Ministra Infrastruktury, zwiększającą finansowanie PBDK o dodatkowe 21,8 mld zł. Oznacza to, że na budowę dróg krajowych w ramach pro-

gramu drogowego przeznaczymy w
sumie rekordową kwotę 164 mld zł.
Dodatkowe środki pozwolą na
budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy
Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz o łącznej wartości 11,8 mld zł.
Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli
środków na drogi krajowe pozwoli na
realizację kolejnych odcinków dróg
ujętych w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014–2023, o łącznej długości ponad 500 km, których
koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r.

Ciężarówka akcji #WspieramyPolskę ruszyła w drogę
W ramach akcji #WspieramyPolskę zorganizowanej przez PKN Orlen w drogę do 50
polskich miast i miejscowości wyruszyła
dziś specjalna ciężarówka, której głównym
zadaniem jest promowanie polskich produktów
i
lokalnych
przedsiębiorców–
Warunkiem uczestnictwa w gospodarce,
która ma służyć obywatelom, jest utrzymanie płynności firm i zachowanie miejsc pracy. Ogromną rolę odgrywają tu spółki Skarbu Państwa, które w Polsce płacą podatki i
zatrudniają dziesiątki tysięcy osób. To one
są kołem zamachowym krajowej gospodarki
zwłaszcza, że dają możliwości działania
małym i średnim firmom – swoim kooperantom, podwykonawcom i partnerom biznesoStr. 4

wym - zaznaczył Wicepremier Sasin. Dodał też, że modelowym przykładem takiej
kooperacji jest współpraca PKN Orlen z ponad 170 polskimi producentami, oferując ich produkty na swoich stacjach – stanowią one aż 85% całego asortymentu.
Minister Aktywów Państwowych zapewnił też polskich przedsiębiorców, że polski rząd będzie ich nadal wspierał w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.
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Rewolucja w podatkach firm czyli estoński CIT
W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy,
którzy będą przeznaczać środki na
rozwój swojej działalności, nie zapłacą
podatku CIT. Z rozwiązania może
skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Ten nowoczesny sposób opodatkowania zapewni maksymalną promocję inwestycji i minimum
formalności przy rozliczeniu podatków. Wzmocni innowacyjność rodzimego biznesu, przyczyni się do szybszego rozwoju firm, zwiększy ich płynność finansową i produktywność –
zasili polską gospodarkę.
- System estoński jest rozwiązaniem stymulującym rozwój i innowacyjność, tak potrzebnym teraz w walce z
kryzysem. Priorytetem rządu jest pomoc
przedsiębiorcom, wsparcie ich w powrocie na ścieżkę wzrostu. Estoński CIT to
też kolejne rozwiązanie, które przyczyni
się do rozwoju innowacyjności polskiego
biznesu. Zatrzymanie zysków w spółce to

jeden ze sposobów na zwiększenie płynności finansowej firm i zabezpieczenie
się ich przed kryzysami – podkreśla
minister finansów Tadeusz Kościński.
- Firmy które skorzystają z
estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk
wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na
własne, a nie biznesowe cele. Im dłużej
środki pozostają w firmie zwiększając

jej płynność, odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną, tym wyższa korzyść
podatkowa dla przedsiębiorstwa – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski, odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/
web/finanse/rewolucja-w-podatkachfirm-czyli-estonski-cit

JPK_VAT z deklaracją od 1 października dla wszystkich przedsiębiorców

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r.
dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania.
Termin wejścia w życie łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty w związku z licznymi
wnioskami przedsiębiorców o trudnościach we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na stan epidemii. 19
czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydentowi RP.
Str. 5
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Promocja made in Poland na zagranicznych rynkach

Poznaliśmy wyniki 6. edycji konkursu „Go to Brand”. Ponad 1,1 tys.
przedsiębiorców z sektora MŚP
otrzyma dofinansowanie na promocję zagraniczną. Mikro-, małe i średnie firmy wybrane do wsparcia
otrzymają łącznie ponad 326 mln
złotych z programu Inteligentny
Rozwój na promocję swoich marek
na zagranicznych rynkach.
- Wiele polskich firm wyróżniających się pod względem jakości
produktów i usług czeka na swoją

szansę na zagranicznych rynkach.
Wierzę, że z pomocą dotacji z programu Inteligentny Rozwój upowszechnienie polskich marek będzie
łatwiejsze, a rozpoznawalność firm
za granicą jeszcze większa - mówi minister funduszy i polityki regionalnej
Małgorzata
JarosińskaJedynak.
Do naboru, zgłosiło się prawie 1,6 tys. firm, a wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług otrzyma 1117 z nich. Łącznie do benefi-

cjentów konkursu trafi 326,7 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania
dla jednego projektu to 425 670 zł,
przy czym przedsiębiorcy muszą
wnieść wkład własny na poziomie min.
15 procent. Najwięcej projektów złożyły przedsiębiorstwa z branży IT oraz
modowej i kosmetycznej, a także budowlanej. Przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

6 mld zł na tarczę dla samorządów
6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19
– 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych,
blisko domu – taki będzie efekt Funduszu
Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Pieniądze od rządu będzie można
wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje,
np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także
inne działania podejmowane w naszych
małych Ojczyznach. Dostęp do wielkiego
rządowego programu wsparcia inwestycji
otrzymają wszystkie gminy i powiaty w
naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy
dla samorządów.
Str. 6

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

LIPIEC 2020

Premier: 100 miliardów zł na ratowanie 5 mln miejsc
Szef rządu Mateusz Morawiecki
wziął udział w zorganizowanej przez
Fundację Promocji Rozwoju konferencji podsumowującej działania
rządowych programów antykryzysowych. To największy w historii pakiet pomocowy, na który składają się
Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Tarcza Pomocowa Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Wchodząc na tę wojnę z COVID-19, nie znaliśmy żadnych zasad
opisanych w podręcznikach. Musieliśmy działać błyskawicznie. Dziś wiemy,
że podejmowane przez nas decyzje były
najlepszymi z możliwych – powiedział
premier, podsumowując działania rządu
w 100 dni od ogłoszenia stanu epidemii.

Priorytetem rządu wobec sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa stała się przede wszystkim troska o zapewnienie zdrowia publicznego, przy jednoczesnym ratowaniu
miejsc pracy i wsparciu płynności
przedsiębiorstw. Były to nieodłączne
komponenty działań, które spowodowały, że polska gospodarka radzi sobie
dużo
lepiej
niż
zakładały

początkowe prognozy ekonomiczne.
Potwierdzją to analitycy, takich ośrodków jak Bloomberg, ING,
UniCredit. W ocenie ekspertów rządowy pakiet na ratowanie polskich miejsc
pracy i przedsiębiorców jest skuteczny i
najbardziej szczodry ze wszystkich
państw europejskich – podkreślił szef
rządu.

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid-19
Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią
COVID-19. Przypominamy, na
jakie ułatwienia mogą liczyć
podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mogą
przesunąć zapłatę rat podatku
od nieruchomości.

Do 13 lipca zgłoś dane do CRBR
Przypominamy, że 13 lipca 2020
r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
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Obowiązek dotyczy spółek,
które zostały wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem
wejścia w życie przepisów o CRBR, tj.
przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS
po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie
później niż w terminie 7. dni od dnia
wpisu do KRS.
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Rusza nabór w programie „Moja Woda”
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1
lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach programu
„Moja Woda”.
- To program, który pozwoli
na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji
przydomowej retencji. Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln
metrów sześciennych rocznie w miejscu
opadu wody, a więc na prywatnych
działkach. Co oznacza, że ten milion
metrów sześciennych wody odciąży
kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych –
podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.
Ministerstwo Klimatu oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, zainwestują
100 mln zł w łagodzenie skutków suszy
w Polsce.. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać
dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż
80% kosztów, które zostaną poniesione
po 1 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych
poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Finansowaniem objęto zakup,
montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie
nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą
odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji

deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie
będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny
lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do
nawadniania bądź innego sposobu
wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024,
przy czym podpisywanie umów o
dotacje zaplanowano do 30 czerwca
2024 r., a wydatkowanie środków do
końca 2024 r.

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!
Zgłoszenia do 31 lipca
Dobra wiadomość dla wszystkich
zainteresowanych konkursem o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Wydłużyliśmy termin składania wniosków w ramach tegorocznej edycji
konkursu – do 31 lipca. Zachęcam do
uczestnictwa, certyfikat Znak Jakości
to forma docenienia tych, którzy działają na rzecz innych – mówi minister
rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg.
– Termin składania wniosków
w ramach tegorocznej edycji konkursu
wydłużyliśmy ze względu na epidemię
koronawirusa. Zależy nam, by każdy,
kto jest zainteresowany, miał szansę na
wzięcie udziału w konkursie. Ten termin to środa 31 lipca – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg.
W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu – certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach:
Kategoria I – Debiut roku, Kategoria II
– Najlepszy pracodawca, Kategoria III
Str. 8

– Sukces rynkowy, Kategoria IV –
Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd.
Wnioski wraz z załącznikami
można składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie
www.znakjakosci.mrpips.gov.pl.
Tam znajduje się regulamin
konkursu i wszystkie potrzebne informacje. Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać

pod numerem telefonu (22) 475 83
38
(w godz. 9:00 – 14:00),
bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl.
Ze względów bezpieczeństwa ogłoszenie wyników odbędzie
się w postaci relacji online m.in. na
stronie internetowej konkursu oraz na
portalu społecznościowym Facebook.
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REALIZACJA PROJEKTU FIRECE DOBIEGA KOŃCA.
INNOWACYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ
PRZEJŚCIA PRZEMYSŁU NA NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA
ENERGII W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Regiony Europy Środkowej
stoją przed wspólnym wyzwaniem - kontynuowania
inwestycji, a nawet przyspieszenia
finansowania
konkretnych działań na
rzecz zrównoważonej energii. Wszystko po to, aby
osiągnąć krajowe cele w
zakresie udziału energii ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.
Chcąc sprostać wyzwaniom,
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, jako instytucja działająca na rzecz wsparcia
rozwoju regionu, włączyła
się w realizację międzynarodowego projektu FIRECE, w ramach Programu
Interreg CENTRAL EUROPE.
Projekt FIRECE –
„Innovative Financial Instruments for industry low carbon
energy transition in Central Europe” realizowany jest z 10 partnerami z 7 krajów europejskich Niemcy, Włochy, Austria, Chorwacja, Czechy i Węgry.
Realizacja projektu ma
doprowadzić do zwiększenia
inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła
energii przez przemysł, w tym
sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym celu opraco-

Str. 9

wano innowacyjne instrumenty
finansowe, które wdrożone w
długoterminowej polityce energetycznej regionu mają się
przyczynić do stymulowania
inwestycji MSP na rynku OZE
(technologie i usługi) i działać
jako dźwignia finansowa dla
środków publicznych dostępnych w regionach partnerskich.
W projekcie nacisk
położono na zwiększenie kompetencji władz regionalnych i
operatorów środków publicznych w zakresie wdrażania
regionalnych planów energetycznych i instrumentów finansowych przeznaczonych na
inwestycje w efektywność energetyczną. Przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu monitorowania i finansowania inwestycji w OZE oraz
wizytach studyjnych w celu
prezentacji dobrych praktyk i
wymiany wiedzy i doświadcze-

nia podczas spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji.
Zorganizowana została również
wizyta studyjna w Brukseli połączona z sesją szkoleniową
prowadzoną
przez
FICOMPASS - platformę usług
doradczych w zakresie instrumentów finansowych, wdrożoną
przez Komisję Europejską we
współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Realizacja
projektu
zakończy się we wrześniu 2020
r., a jednym z głównych rezultatów będzie transnarodowa strategia wdrażania programów
finansowych oraz narzędzie online do oceny projektów i inwestycji MŚP finansowanych ze
środków publicznych. Narzędzie
może być również wykorzystane do oceny ex-ante planowanego programu finansowego i
monitorowania planów energetycznych. Po zakończeniu pilotażu mającego na celu przetestowanie narzędzia online, zostanie

ono udostępnione przedstawicielom samorządów i
instytucji publicznych do
analizy i optymalizacji wykorzystania środków publicznych przyznanych na
inwestycje w odnawialne
źródła energii przez sektory
przemysłowe.
Szczegółowe informacje na temat projektu
FIRECE znajdą Państwo na
stronie http://firece.arleg.eu.
W przypadku dodatkowych
pytań prosimy o kontakt z
biurem projektu
Agencji
Rozwoju
Regionalnego
„ARLEG” S.A. ul. Rataja
26, 59-220 Legnica, tel.
76 862 27 77.
Projekt FIRECE
jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Interreg
EUROPA ŚRODKOWA.
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Już blisko 107 mld zł trafiło do przedsiębiorców
dzięki tarczy antykryzysowej
Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy – według
stanu na 2 lipca – wynosi już 106,96
mld zł.
Wsparcie tarczy antykryzysowej to m.in.: 20,04 mld zł – zwolnienie
z obowiązku opłacenia należności z
tytułu składek do ZUS za okres marzec
– maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na
raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 18,01 mld zł – dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki
dla
przedsiębiorców;
55,53 mld zł – subwencje z Tarczy Finansowej PFR; 13,38 mld zł – zabezpieczenie kredytów BGK; 2 mln zł –
wsparcie z ARP.
Do ZUS i urzędów pracy
wpłynęło 6 338 084 wnioski o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań.
Dane te pokazują, że rozwią-

zania 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 tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze
czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet
75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.
Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych
firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień
i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie
reaguje na dynamicznie zmieniającą się
sytuację.

Przydatne linki do informacji na temat dostępnych mechanizmów
wsparcia, w związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego wirusem
SARS-CoV-2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://pfr.pl/tarcza.html - jak wyżej
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/
tarczaantykryzysowawsparcie-z-zus/2551371
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Koronawirus_informacje_dla_podmioto
w_nadzorowanych
https://www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa
Str. 10
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Apel o wsparcie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy od kilku tygodni prowadzi zbiórki środków na zakup środków
ochrony
osobistej
i sprzętu medycznego w
związku z walką z epidemią
COVID-19. Na koncie szpitala oraz przyszpitalnej
fundacji znalazło się już
ponad 200 tys. złotych. Decyzją dyrekcji większość ze
zgromadzonych
środków
została przeznaczona na
zakup ambulansu transportowego, który służył będzie
do transportu osób zakażonych koronawirusem, czy
pacjentów z podejrzeniem
zakażenia. Zakup nie byłby
możliwy, gdyby nie pomoc
mieszkańców regionu, firm
czy samorządów. - Nowa
karetka to zakup wart ok. 180
tys. zł. Połowę tej kwoty zapewniła darowizna od Zakładu Produkcji Katalizatorów

BASF ze Środy Śląskiej, Volkswagen Motor Polska z Polkowic dołożył kolejne 20 tys. zł,
sędziowie z okręgu legnickiego w ramach akcji sędziowie medykom uzbierali 12 tys. zł, 10
tys. zł przekazał Wójt Gminy Kunice. Pozostałą część stanowią wpłaty ludzi dobrej woli na
konto przyszpitalnej fundacji "Otwarte Serce".
W dalszym ciągu aktualny pozostaje apel o wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Poniżej prośba ze strony Szpitala:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy istnieje możliwość otrzymania
środków finansowych w dowolnej wysokości lub rzeczowych z przeznaczeniem
na zakup urządzeń, sprzętu medycznego, testów do diagnostyki i leczenia COVID 19 oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby funkcjonowania i niesienia pomocy przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy to największa placówka ochrony
zdrowia na Dolnym Śląsku. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 150 tyś. mieszkańców Legnicy oraz powiatów: legnickiego, lubińskiego, jaworskiego, głogowskiego, bolesławieckiego i złotoryjskiego. Rocznie szpital przyjmuje ok. 150 tysięcy pacjentów w oddziałach i poradniach specjalistycznych.
W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz dynamiczną sytuacją epidemiczną w Polsce zaistniała konieczność wyłączenia jednego z obiektów szpitalnych na potrzeby izolacji i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19 oraz
osób z objawami choroby. Budynek nr 3 budowany z myślą o powstaniu szpitala zakaźnego spełnia idealnie kryteria niezbędne do organizacji tymczasowego
izolatorium.
Istnieje możliwość pomocy nam w formie przekazania maseczek głównie z filtrami FPP2 i FPP3, kombinezonów, gogli ochronnych, etc.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: tomasz.koziel@szpital.legnica.pl
lub kontaktować się pod nr tel. 76 72 11 333

Str. 11

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

LIPIEC 2020

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.

Piecza zastępcza. 130 mln zł na wsparcie dla dzieci w czasie epidemii
130 mln zł w ramach projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” trafi w najbliższym czasie do samorządów. Pieniądze te
przeznaczone będą m.in. na zakup
komputerów i niezbędnego oprogramowania.
Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego są przede
wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych doStr. 12

mach dziecka, placówkach opiekuńczo
–wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji. – Cieszymy
się, że w tym trudnym czasie pandemii
udało się pozyskać dla pieczy zastępczej wymierną pomoc – mówi minister
rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg. Pieniądze – łącznie
130 mln zł – będą przeznaczone m.in.
na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz

sprzętu ochrony osobistej i środków
dezynfekcyjnych. Dzisiaj komputer jest
narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie edukacyjnym, co
mogliśmy zaobserwować w ostatnich
miesiącach podczas zdalnej nauki. To
ważne, by dzieci miały dostęp do takiego sprzętu.
– Zachęcamy samorządy do aktywnego
udziału w projekcie i skorzystania z
możliwości wsparcia dzieci w podmiotach pieczy zastępczej. Partnerami resortu rodziny w realizacji projektu są służby wojewody – wskazuje minister Marlena Maląg.
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Zapraszamy na webinarium

Zapraszamy do wzięcia
udziału w bezpłatnym
webinarium organizowanym
przez
Kancelarię Andersen Tax & Legal, Poland. Webinarium
dotyczy sposobu ustalania
dochodu zwolnionego z
opodatkowania oraz zasad
funkcjonowania
przedsiębiorstw na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.
Webinarium odbędzie się 16 lipca 2020 r.,
godz. 10:00-11:30. Podczas
spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
zakres działalności generującej dochód zwolniony,
podział przychodów i kosztów na zwolnione i opodatkowane, rozliczenie straty,
wspólne dochody z wielu
zezwoleń lub decyzji o
wsparciu, przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji
Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i
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dyrektorów
finansowych,
głównych księgowych, a
także pracowników działów
podatkowych i księgowych.
Webinarium poprowadzą: Magdalena Patryas –
doradca podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland
oraz Michał Wilk – doradca
podatkowy w Andersen Tax
& Legal.
Uczestnictwo
w
webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem udziału w
spotkaniu jest wypełnienie i
przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie legnicapsi.gr8.com.
Link do spotkania
zostanie Państw udostępniony mailowo, najpóźniej 1
dzień przed webinarium i
ponownie przesłany na 1
godzinę przed rozpoczęciem
wydarzenia.
Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mailowej,
a w przypadku braku potwierdzenia udziału, także

folder SPAM.
Gdyby
jednak potwierdzenie do
Państwa nie dotarło, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem spotkania, w
celu potwierdzenia statusu
zgłoszenia.
Kancelaria
Andersen Tax & Legal,
Poland zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zgłoszeń, aby zapewnić zgodne
z tematyką wydarzenia
audytorium spotkania.
Do uczestnictwa w webinarium potrzebne jest stałe
łącze internetowe. Prędkość łącza internetowego
ma bezpośredni wpływ na
to, w jakiej jakości będą
Państwo słyszeć i widzieć
prowadzących
podczas
spotkania online. Polecamy
korzystanie z łącza o prędkości od 1 MB/sek.
Do odbioru webinarium
najlepiej skorzystać z przeglądarek
internetowych:
Chrome lub Firefox, które
są dedykowane do tego

typu platform internetowych.
Prosimy o dostosowanie
głośności swojego urządzenia lub zapewnienia sobie
słuchawek.
Przed
rozpoczęciem webinarium proszę o
skorzystanie z linku, który
otrzymali Państwo od organizatora webinarium. Należy
go skopiować i wkleić w
pasku adresu przeglądarki, a
następnie wypełnić wymagane pola: imię i nazwisko.
Webinarium organizowane jest przez Kancelarię Andersen Tax & Legal,
Poland pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy.
Koordynator spotkania:
Magdalena Okaj (E: magdalena.okaj@AndersenTaxLeg
al.pl, T: +48 509 994 623).
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Oferta szkoleń online organizowanych
przez Placówkę Kształcenia Biznesowego.
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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.

LIPIEC 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. 21

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 Głogów — 2.44 ha

Podstrefa Polkowice— 65.75 ha
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MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Zapewnić pełną gamę rozwiązań i usług w zakresie pakowania żywności,
które zwiększają wartość dla naszych klientów i zwiększają wartość przedsiębiorstwa dla naszych interesariuszy.
ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH KLIENTÓW
Viskase zobowiązuje się dostarczać pełną gamę najlepszych w swojej klasie rozwiązań i usług w zakresie pakowania żywności, zachowując długą
historię globalnego lidera rynkowego i zapewniając najwyższą wartość dla
naszych klientów.
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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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Kampania promocyjno-informacyjna
szkolnictwa branżowego i technicznego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych partnerów, w trosce o uczniów
i rodziców zastanawiających się nad wyborem dalszej formy edukacji, Dolnośląski Klaster Edukacyjny realizuje kampanię promocyjno-informacyjną szkolnictwa branżowego i technicznego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami
szkół.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
w Gryfowie Śląskim

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
w Głogowie
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Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Zespół Szkół Zawodowych
w Złotoryi

Zespół Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
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Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze

Zespół Szkół w Chocianowie
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Technikum Akademickie
w Legnicy

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Legnicy
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I Liceum Ogólnokształcące w Chojnowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
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Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
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Zespół Szkół MCKK w Lubinie
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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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

