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ŚNIADANIE 

BIZNESOWE 

NEWSLETTER 8 CZERWCA 2017 

ROKU  

KONFERENCJA „PRZEDSIĘBIORCZA ŁOMŻA – 
OTWARTA NA ROZWÓJ” 

 

W dniu 11 maja 2017 r. odbyła się III konferencja „Przedsiębiorcza Łomża 
otwarta na rozwój”. 

Tegoroczna konferencja pt „Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” była wydarzeniem zupełnie 
wyjątkowym, gdyż została objęta honorowym patronatem Ministerstwa 
Rozwoju, a głównym gościem był Mateusz Morawiecki Wicepremier i 
Minister Rozwoju i Finansów. 

Podczas konferencji odbyły się dwie debaty. Pierwsza z udziałem 
przedstawicieli samorządów 

 Mariusza Chrzanowskiego –Prezydenta Miasta Łomża 
 Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęka 
 Andrzeja Dudę – Burmistrza Miasta Kolno 
 Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie 

dotyczyła wpływu Strategii na rozwój Łomży i regionu. 

W temat wprowadził dr Piotr Zygadło Dyrektor Departamentu 
Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju 
przedstawiając Pakiet dla miast średnich 

Natomiast druga poświęcona została pakietowi ułatwień dla 
przedsiębiorców. Na ten temat dyskutowali przedstawiciele środowiska 
przedsiębiorców Łomży i województwa podlaskiego.dr inż. Wojciech 
Winogrodzki Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców, 
Prezes Zarządu T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w Białymstoku 
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 Witold Karczewski – Prezes Białostockiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Prezes firmy Contractus 
Sp. z o.o. w Białymstoku, 

 Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Przedsiębiorców przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach, 

 Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu firmy EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o. w Łomży 
 Leszek Krzyżkowiak – Prezes Zarządu Zakładów Spożywczych BONA Sp. z o.o. w Łomży. 

Podstawowe założenia Pakietu 100 zmian dla firm przedstawiła Luiza Modzelewska Zastępca Dyrektora 
Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. 

Punktem kulminacyjnym konferencji było wystąpienie Wicepremiera, po  którym osoby zainteresowane 
mogły zadawać pytania. 

SZKOLENIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ  

W dniu 9 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży  odbyło się bezpłatne szkolenie dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą zorganizowane we współpracy z Fundacją Wspierania 
Przedsiębiorczości „Twoja Inicjatywa”.   

Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego omówione zostały możliwości wsparcia dla osób planujących 
założenie działalności gospodarczej, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz podstawowe 
zasady rozliczeń podatkowych i księgowych ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji księgowych 
właściwych dla poszczególnych form opodatkowania.  

Po spotkaniu uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji z zakresu przepisów 
podatkowych i prawnych. 

PRZEDSIĘBIORCA ROKU ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ  

We współpracy z Powiatem Łomżyńskim Miasto Łomża przygotowuje konkurs dla przedsiębiorców. 
Nagroda „Przedsiębiorca Ziemi Łomżyńskiej 2017” będzie wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, 
którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu.  

Nagroda przyznawana będzie w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku Debiut Roku, Firma „z 
sercem” Pracodawca Jutra – Solidny Partner PUP, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. 

Konkurs rozpocznie się 1 września 2017 r. a zakończy 23 listopada uroczystą galą podczas której 
zostaną wręczone laureatom nagrody. 

PODMIOTOWY SYSTEM FINASOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  
W dniu 29 maja 2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania 
usług rozwojowych w województwie podlaskim” 

Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” adresowany 
jest do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy są zainteresowani 
pozyskaniem środków na kształcenie swoje i swoich pracowników.  

Uczestnictwo w Projekcie wymaga od Przedsiębiorcy korzystania z Bazy Usług Rozwojowych. 

Dofinansowanie nie przekracza 50% kosztów usługi rozwojowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania 
wyższego poziomu dofinansowania, tj.  maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej.  
Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) nie 
może przekroczyć kwoty 5 000 zł. 

http://biznes.um.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/05/100-zmian-dla-firm.pdf
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Nabór wniosków ma charakter otwarty i prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 
29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach naboru. 

Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 
2021 roku. Więcej informacji na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-
finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych lub w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku OT Łomża ul Nowogrodzka 1, tel. 86 2162346. 

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprasza Przedsiębiorców do składania wniosków na 
refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa zawierana 
jest na okres 24 miesięcy z terminem refundacji od 1 stycznia 2018 roku. Wnioski należy składać w 
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 w pokoju nr 212. 

INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE ŁOMŻA  

w trakcie realizacji 

Nazwa zadania Planowany termin zakończenia zadania 

Przebudowa ulicy Sikorskiego  (odcinek I) koniec listopada   2017 r. 

Przebudowa ulicy Sikorskiego (odcinek II) koniec sierpnia     2017 r 

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Szosa Zambrowska i Polowa Ze względu na brak możliwości zamknięcia 
jednocześnie całego odcinka dla ruchu termin 
może ulec przedłużeniu do końca października. 

Budowa sięgacza od Szosy  Zambrowskiej do ul. Ks. Anny 
(rozpoczęcie początek czerwca) 

koniec października 2017 r. 

Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście  (rozpoczęcie na 
koniec maja) 

koniec października 2017r. 

Modernizacja ul. Zielonej wraz z oświetleniem koniec września 2017r . 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego koniec października 2017 r. 

Przebudowa ul. Zawadzkiej koniec czerwca 2017 r. 

 
planowane do realizacji w 2017r.  

Nazwa zadania Planowany termin realizacji  

Przebudowa odcinka skrzyżowania ul. Kazańska (2 odcinki) 
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z 
Rondem Solidarności oraz zjazdem do sklepu Kaufland. 
Skrzyżowanie małe rondo przy ul Ks. Janusza  

Do końca roku 2017 

Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 

Realizacja zadania do końca października 2017 
r. Planowana realizacja zadania do końca 
października 2017 r.- inwestycja może nie 
zostać zrealizowana, z powodów  finansowych.  

TARGI TADZYKISTAN 

W dniach od 27 do 29 lipca br. w Duszanbe odbędą się Międzynarodowe Targi Uniwersalne „Tadżykistan 
– 2017”.Targi, organizowane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową RT pod patronatem Rządu Republiki 
Tadżykistanu. Istnieje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w targach oraz rozmów z partnerami na 
stoisku WPHI (bezpłatnie). Informacje nt. wystawy dostępne są na stronie www.tpp.tj.Zainteresowani  
uczestnictwem w targach mogą zwracać się do organizatorów drogą elektroniczną: adola.m@mail.ru, 
mirsaidov.d@inbox.ru, chamber@tpp.tj, tel. +992 37 2271378,tel. kom. +992 93 5877121, (osoba do 
kontaku: Pani Adolat Mirzoshoeva). 

http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych
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