2018-01-12

Dostęp dla polskich przedsiębiorców do zamówień ogłaszanych przez organizacje
międzynarodowe
Na stronie przetargi-miedzynarodowe.gov.pl Ministerstwo Rozwoju publikuje wybrane ogłoszenia
przetargowe, otwarte dla polskich firm. Dotychczas zamieszczone zostały informacje o zamówieniach
ogłoszonych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju chce tę bazę
poszerzać o przetargi organizacji międzynarodowych z ponad 100 krajów świata. Dlatego Ministerstwo
Rozwoju zachęca firmy, zainteresowane rozwojem eksportu w oparciu o zlecenia otrzymywane od
organizacji międzynarodowych, do kontaktu. Prosi o przesyłanie na adres mzp@mr.gov.pl informacji,
jakiego typu przetargi są interesujące …

2017-12-05

Fundusze europejskie do wzięcia
W grudniu szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z oferty unijnej mogą też skorzystać wspólnoty i
spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje rynku pracy czy uczelnie wyższe. Nadchodzący miesiąc to 230
konkursów, w tym 91 zupełnie nowych. Wśród nich znajdziesz 57 konkursów z programów
ogólnopolskich, 160 konkursów z programów regionalnych i 13 konkursów z programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej. Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych! Źródło: MR (op.pb)

2017-11-13

Konferencja „Regulacje prawne dotyczące wybranych grup wyrobów – stan prac,
propozycje rozwiązań”
Ministerstwo Rozwoju zaprasza zainteresowane podmioty na konferencję poświęconą problematyce
prawa technicznego, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali Pod Kopułą w
budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5. Więcej>>

2017-10-25

Rząd przyjął kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
10, a nie 50 lat. Forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. To że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż 50 lat i tylko w formie papierowej
nie ma żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, generuje koszty. Może to być nawet 130 mln zł rocznie. Po
drugie, obecne przepisy wcale nie gwarantują ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z
wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie
niezbędne dokumenty – wyjaśnia …

2017-10-11

Największy projekt autobusów elektrycznych w Polsce z infrastrukturą od EkoenergetykiPolska
MZK Zielona Góra wybiera Ekoenergetykę-Polska jako dostawcę infrastruktury ładowania do
największego projektu elektryfikacji autobusów w Polsce. 60% floty miasta - 47 autobusów - zostanie
zelektryfikowanych. Pojazdy ładowane będą nocą na zajezdni, a w ciągu dnia na pętlach za pomocą stacji
ładowania od Ekoenergetyki. Kontrakt na infrastrukturę ładowania opiewa na 18,5 mln zł jest

największym tego typu projektem w Polsce, jak również jednym z największych w Europie. Projekt
zakłada instalację wielowyjściowych stacji ładowania na 11 pętlach o indiwidualnej mocy od 400kW do
800kW. W sumie do dyspozycji …

2017-09-21

Rozpoczyna się tymczasowe stosowanie części handlowej CETA
Dziś rozpoczyna się tymczasowe stosowanie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE –
Kanada (CETA). Tymczasowe stosowanie oznacza, że obowiązywać będą postanowienia części handlowej
CETA, natomiast wyłączone pozostaną kwestie ochrony inwestycji i sądu inwestycyjnego (ICS –
Investment Court System), które należą do kompetencji państw członkowskich UE. W tym zakresie nadal
będą obowiązywać zapisy umowy między Rządem RP a Rządem Kanady w sprawie popierania i
wzajemnej ochrony inwestycji z 6 kwietnia 1991 r. Część handlowa przewiduje całkowitą lub częściową
liberalizację handlu produktami z Kanadą , a tam, gdzie …

2017-06-20

Rusza budowa pierwszej fabryki silników Mercedesa w Polsce
Koncern Daimler rozpoczął prace przy budowie pierwszej fabryki silników czterocylindrowych do
samochodów osobowych Mercedes-Benz w Polsce. Wartość inwestycji wyniesie około 0,5 mld euro, pracę
znajdzie tu około 500 osób. Produkcja silników w Jaworze ma się rozpocząć w 2019 roku. Wicepremier,
minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wziął udział w oficjalnej uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego na terenie przyszłej fabryki. Na ceremonii byli również obecni przedstawiciele
inwestora, m.in. Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za produkcję i
zarządzanie łańcuchem …

2017-05-31

Nowa ulga inwestycyjna dla firm
Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł
rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Takie rozwiązanie przygotowało Ministerstwo
Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów. Projekt ustawy przyjął właśnie rząd. Z nowej ulgi
będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia
(grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Dzięki
rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT uzyskają możliwość dokonania
jednorazowego odpisu …

2017-04-13

Ministerstwo Rozwoju zachęca duże firmy i urzędy do współpracy z małymi
przedsiębiorstwami
Współpraca małych i dużych firm mogłaby przysporzyć korzyści obu stronom. W rozwiniętych
gospodarkach zarówno administracja, jak i korporacje uważają za swój obowiązek zlecanie zadań
mniejszym podmiotom. W Polsce barierą jest jednak brak zaufania pomiędzy nimi i przekonanie
o sprzeczności interesów. – Chcielibyśmy, aby mały biznes dzięki współpracy z dużym rósł szybciej. Jeśli
popatrzymy, że ponad 60 proc. miejsc pracy w Polsce jest tworzonych przez małe i średnie firmy, a
generują one 40 proc. PKB, to oznacza, że mamy do czynienia z dysproporcją. Widać, że stać …

2017-03-29

Kongres Innowatorów państw V4
Podpisanie Deklaracji Warszawskiej dotyczącej innowacyjności regionu przez Premierów Państw Grupy
Wyszehradzkiej, wykłady zagranicznych gości, rozmowy o gospodarce, pawilony start-upów z państw V4
– to główne punkty CEE Innovators Summit, który 28 marca odbył się w Warszawie. "Dzisiejszy kongres,
to jedno z ważniejszych wydarzeń podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Zwiększenie
innowacyjności gospodarek państw V4 jest jednym z głównych priorytetów naszych rządów. Chcemy
skutecznie konkurować na globalnym rynku" - podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki otwierając
spotkanie. Podczas CEE …

2017-02-15

Konstytucja Biznesu już w konsultacjach
Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji
Biznesu - Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jego wdrożenia. Utrzymane zostały
wszystkie najważniejsze założenia dokumentu, który wicepremier Morawiecki przedstawił w listopadzie.

"Czas od listopada wykorzystaliśmy na wstępne konsultacje z organizacjami przedsiębiorców i na
przygotowanie przepisów koniecznych do wdrożenia Prawa przedsiębiorców. Same przepisy
wprowadzające będą nowelizować ponad 200 ustaw"– powiedział wicepremier, Minister Rozwoju i
Finansów Mateusz Morawiecki. Prawo …

2017-02-13

PGM doradza w Ministerstwie Rozwoju
Polska Grupa Motoryzacyjna pełni funkcję doradczą w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku
Motoryzacyjnego. Od lutego Stowarzyszenie bierze udział w posiedzeniach i pracach Zespołu. Podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, 2 lutego br., Polską
Grupę Motoryzacyjną reprezentował jej prezes – Adam Sikorski. Skupiono się m.in. na omówieniu stanu
przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce oraz przedstawieniu zagadnień, które zdaniem podmiotów
doradczych powinny być przedmiotem prac Zespołu. Polska Grupa Motoryzacyjna zaproponowała trzy
ważne postulaty: konieczność lepszego …

2016-12-05

Sejm przyjął ponad 30 uproszczeń dla firm
Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiębiorców. Za ustawą głosowało 430 posłów. To pierwszy z ośmiu projektów składających się na
pakiet #100zmianDlaFirm. Ustawa zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe
propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość
kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy. ]Najważniejsze zmiany:•podatnicy nie będą
musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną
praktyką interpretacyjną” będzie podlegało …

2016-11-18

Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce
Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie
społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera
pakiet Konstytucji Biznesu, którą 18 listopada przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki. Sercem
pakietu jest prowolnościowa ustawa Prawo Przedsiębiorców, która na nowo zdefiniuje relacje biznesu z
administracją. Konstytucja Biznesu to pakiet dokumentów, które zmieniają polską rzeczywistość
gospodarczą. Najważniejszym z nich jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. "Opracowaliśmy
gruntowną reformę prawa …

2016-11-03

Ruszyła Wielka Loteria Bezgotówkowa
Ministerstwo Rozwoju objęło patronatem Wielką Loterię Bezgotówkową, w której klienci dokonujący
płatności kartami mają szansę wygrać wartościowe nagrody. Loteria skierowana jest do użytkowników
kart płatniczych. W losowaniu nagród weźmie udział każdy, kto w okresie od 18 października do 24
listopada 2016 r. dokona operacji bezgotówkowej na kwotę co najmniej 10 złotych. Numer transakcji
należy następnie zarejestrować na stronie www.zakupybezgotowki.pl oraz zachować oryginał wydruku z
terminala płatniczego potwierdzającego dokonanie transakcji. Łączna wartość nagród w akcji wynosi
887,7 tys. zł, wśród nich są …

2016-10-31

CETA podpisana
Unia Europejska i Kanada podpisały umowę o wolnym handlu. Przed pełnym wejściem w życie umowy,
będzie ona obowiązywać tylko w części handlowej, która pozostaje w zakresie unijnych kompetencji.
CETA jest kompleksową umową i obejmuje szereg aspektów współpracy gospodarczej pomiędzy UE
a Kanadą (handel towarami i usługami, inwestycje, w tym ich ochrona, zamówienia publiczne, handlowe
aspekty własności intelektualnej, konkurencja, ochrona konsumenta). Ma mieszany charakter co oznacza,
że parlamenty narodowe będą mieć prawo do jej oceny w procesie ratyfikacji i będą miały decydujący
udział we wprowadzaniu jej w …

2016-10-26

Branża motoryzacyjna jedzie z prądem: wystawa pojazdów elektrycznych i
niskoemisyjnych w Ministerstwie Rozwoju

Przemysł motoryzacyjny należy bez wątpienia do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej
gospodarki. Proponowane przez branżę rozwiązania wychodzą naprzeciw nie tylko wygórowanym
oczekiwaniom i potrzebom klientów, ale są odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na auta
bezpieczne i ekologiczne. Rosnąca mobilność skłania producentów do podejmowania odpowiedzialności
za środowisko i kurczące się zasoby paliw kopalnych. W krajach UE liczba rejestracji pojazdów
zasilanych paliwem alternatywnym (gazowe i elektryczne) w pierwszej połowie br. wyniosła blisko 303
tys. sztuk i utrzymuje …

2016-10-12

Wicepremier Mateusz Morawiecki na dorocznej sesji MFW i Banku Światowego w
Waszyngtonie
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wziął udział w dorocznym spotkaniu
gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które odbyło się w
Waszyngtonie w dniach 7-8 października 2016 r. Mateusz Morawiecki, jako gubernator MFW z ramienia
Polski, uczestniczył w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów
należących do MFW i BŚ. Ich tematem były wyzwania, które stoją przed globalną gospodarką oraz
kwestie, o których dyskutowano na forum obu instytucji Bretton Woods.Ponadto Mateusz Morawiecki
odbył szereg spotkań dwustronnych, m.in. z …

2016-02-18

Instrument Łącząc Europę - polskie wnioski z obszaru transportu
Ministerstwo Rozwoju zweryfikowało wspólnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (biorąc
pod uwagę opinie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) i przekazało Komisji Europejskiej 30 wniosków o
dofinansowanie ze środków instrumentu "Łącząc Europę". Kwota ogólna ogłoszonego 5 listopada 2015 r.
konkursu została podzielona na tzw. pulę ogólną – ok. 1,09mld euro dla wszystkich państw członkowskich
oraz na specjalną pulę dla państw kohezyjnych, wynoszącą ok. 7,6 mld euro. MR pozytywnie zaopiniował i
przekazał do Komisji …

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

