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FUNDUSZE NORWESKIE DLA ŁOMŻY
Miasto Łomża otrzymało ponad 3.500.000 euro dofinansowania z Funduszy Norweskich. Pieniądze zostaną przeznaczone na
realizację II etapu nadnarwiańskich bulwarów. Łomżyński wniosek o dofinansowanie w konkursie "Rozwój Lokalny” konkurował z
ponad dwustoma z całej Polski.
Program "Rozwój Lokalny” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, ma na celu wsparcie samorządów średnich miast poprzez kompleksowe
działania nakierowane na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców oraz
zatrzymania negatywnych trendów depopulacyjnych.
Władze Łomży zgłosiły do tego programu projekt pn. "ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Głównym działaniem w ramach
realizacji projektu jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej, na odcinku od
Portu Łomża do mostu Majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala.

Więcej informacji na stronie

ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU 2021
Po pandemicznej przerwie wracamy do konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021r. Czwarta edycja rozpocznie
we wrześniu 2021r. i zakończy uroczystą galą w listopadzie 2021r. Forma organizacji gali uzależniona będzie od bieżącej sytuacji
epidemicznej. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Wkrótce więcej informacji na stronie konkursu

Więcej informacji wkrótce na stronie

KOKTAJLE Z BIAŁKIEM SERWATKOWYM PIĄTNICY
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYM PRODUKTEM MLECZNYM W
EUROPIE
Koktajle z białkiem serwatkowym OSM Piątnica otrzymały prestiżowe wyróżnienie –
Europejską Nagrodę Innowacji Spółdzielczych w konkursie organizowanym przez
Cogeca oraz hiszpański bank spółdzielczy Cajamar Caja Rural. W edycji 2020/2021
wzięło udział ponad 100 spółdzielni. OSM Piątnica znalazła się w gronie 6 najlepszych
spółdzielni w Europie wyróżnionych za projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica zdobyła nagrodę w kategorii Innowacyjny
Produkt. OSM Piątnica w sposób innowacyjny wykorzystała serwatkę powstającą w
procesie produkcji serków czy twarogu poprzez wyizolowanie jej najcenniejszego
składnika – białka serwatkowego, które zostało wykorzystane w Koktajlach z białkiem
serwatkowym. Jest to jedyny tego rodzaju produkt na europejskim rynku. Serdecznie
gratulujemy!
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"FIRMY JUTRA" W ŁOMŻY
Zachęcamy Państwa do udziału w programie Firmy Jutra
Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z firmą Google przygotował program Firmy Jutra dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z
całej Polski, które poszukują wsparcia w rozpoczęciu lub rozwoju sprzedaży w internecie. Program jest bezpłatny i skierowany do
wszystkich firm, które potrzebują efektywnego wsparcia w szybkim zaadaptowaniu się do nowej rzeczywistości.
Szkolenie w ramach programu, dla łomżyńskich przedsiębiorców pn „Jak z pomocą internetu zdobyć klientów w nowej
rzeczywistości?” odbędzie się na platformie: Google Meet - Firmy Jutra w dniu 22.09.2021 r. o godz. 13.00
W trakcie 60 min szkolenia można się dowiedzieć:

jakie kluczowe elementy odpowiadają na stronie internetowej za widoczność w wynikach wyszukiwania
co sprawia, że użytkownicy chętniej odwiedzają strony internetowe i dokonują zamierzonych przez nas działań;
co sprawia, że użytkownicy rezygnują z zapoznania się z ofertą;
jak sprawdzić, czego dokładnie szukają twoi odbiorcy i o co pytają wyszukiwarkę;
jakie narzędzia warto w tym celu wykorzystać.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych, a po zapisaniu się
do programu, także do kursu wideo, poświęconego analityce i reklamie w internecie oraz możliwość wzięcia udziału w dyżurach
eksperckich i indywidualnych konsultacjach z doradcą Google. Zachęcamy do udziału
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ULICA DWORNA ODDANA DO UŻYTKU
W lipcu 2021 r. zakończony został gruntowny remont ul.
Dwornej, który zamknął remonty historycznych ulic w obrębie
łomżyńskiej starówki i Starego Rynku. Nowy wygląd zyskały
również Giełczyńska, Rządowa i Woziwodzka. Remonty
pochłonęły około 30 mln zł. Remont ulicy Dwornej rozpoczął się
w maju 2020 r. Wykonano nowy wodociąg, kanał deszczowy,
zamontowano nowe lampy, przebudowano linię energetyczną ,
wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni, zjazdów i
chodników na całej jej długości. Przy ulicy posadzono drzewa, a
we wrześniu pojawią się wieloletnie róże okrywowe i liliowce.
Całkowity koszt przebudowy ulicy Dwornej wyniósł 7 787 856,75
zł, z czego 3 350 931,05 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy o prostej spółce akcyjnej. Jest to pierwsza na świecie prosta spółka akcyjna.
Spółka ta może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Istotną korzyścią jest proste i
mało kosztowne założenie spółki, a mianowicie za pomocną rejestracji on line. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA
wynosić będzie 1 złotych. Akcje PSA będą mogły być obciążane oraz zbywane w dotychczas niedopuszczalnej formie
dokumentowej, która zastrzeżona będzie pod rygorem nieważności. Udogodnieniem dla założycieli PSA jest możliwość wyboru
pomiędzy dualistycznym systemem organów w spółce (zarząd i rada nadzorcza) a systemem monistycznym (rada dyrektorów).
Przepisy przewidują procedurę likwidacji PSA podobną do likwidacji spółki akcyjnej. Poniżej przewodnik po prostej spółce akcyjnej

Więcej informacji na stronie

Informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec czerwca 2021 roku kształtowała się na poziomie 6,15%. Dla
miasta
Łomży
stopa
bezrobocia
wyniosła
7,3%
a
dla
Powiatu
Łomżyńskiego
–
5,0%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2. 753 osoby (w tym 1.493 kobiet) i była
mniejsza od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2020 roku o 520 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 273
osoby) tj. o 15,9%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia również zmniejszył się
o
183
osób
To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec czerwca.
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tj.

6,2%

Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej
Comiesięczny przegląd sytuacji
gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji
gospodarczej w branżach

Na stronie

Na stronie

Cafe KULTURA

30 lipca rozpoczyna się Cafe Kultura, czyli spotkania z kulturą na Starym Rynku organizowane przez Miejski Dom Kultury-Dom
Środowisk Twórczych w Łomży. Cykl wydarzeń rozpocznie wernisaż malarstwa tuszowego Agaty Jóźwiak „Góra i Rzeka”, któremu

towarzyszyć będzie wykład i rodzinne warsztaty. W programie znalazły się również koncerty w różnych stylach muzycznych i
spektakle teatralne dla najmłodszych. Na wszystkie imprezy wstęp wolny. Program poniżej.

Program wydarzenia

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy przy redagowaniu newslettera.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów, tematów, które Państwa interesują, sugestii.
Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14,
18-400 Łomża pokoje 109 i 117, email: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852,
website: http://biznes.um.lomza.pl/.
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