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Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, posiedzenie Kapituły konkursu oraz Gala wręczenia nagród
planowane w listopadzie 2021 r. zostały przesunięte na I kwartał 2022 r. 

Więcej informacji na stronie

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
konsultacje społeczne

W dniu 25 listopada, rozpoczęły się konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) na lata
2021-2027.
Program zakłada unijną pomoc finansową w wielu obszarach, dlatego został on podzielony na kilka części. To m.in.:

Innowacyjne Podlaskie (160 mln euro)

Region przyjazny środowisku (437 mln euro)

Lepiej skomunikowany region (143,3 mln euro)

Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (109,2 mln euro)

Partnerskie Podlaskie (50 mln euro)

Kapitał społeczny Podlaskiego (271 mln  euro)

RLKS (30 mln euro)

Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do 29 grudnia br. na formularzu na stronie internetowej konsultacji. Natomiast 6
grudnia odbędzie się tzw. wysłuchanie publiczne, czyli spotkanie online, podczas którego każdy mieszkaniec będzie mógł
zadawać pytania na temat programu. W styczniu, po zakończeniu konsultacji, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego
ustosunkują się do postulatów i wniosków, które wpłynęły w ich trakcie.

http://klab.um.lomza.pl/
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Inteligentne specjalizacje Województwa Podlaskiego 
w prestiżowym konkursie

Przemysł rolno-spożywczy i metalowo-maszynowy, sektor medyczny i ekoinnowacje oraz ICT w powiązaniu z branżami rdzenia
zostały wskazane jako kierunki wsparcia innowacyjności w województwie podlaskim. Zarząd województwa przyjął w środę 24
listopada 2021 r. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021–
2027+ (RIS3 2027+).
Zadaniem Planu jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności.
RIS3 2027+ zastąpi Plan rozwoju przedsiębiorczości w  oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata
2015–2020+ (RIS3).
Rdzeń inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego stanowią:

Przemysł rolno-spożywczy i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT 

Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i  sektory z nim powiązane, w szczególności ICT

Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT

Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT

W dokumencie wyszczególniono również tzw. „specjalizacje wschodzące” -  dziedziny charakteryzujące się wysoką dynamiką
wzrostu, które wpisują się w specjalizacje krajowe.
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30-LECIE - EDPOL FOOD & INNOVATION 

W listopadzie bieżącego roku przypada Jubileusz 30-lecia istnienia firmy EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. z Łomży,
zajmującej się m.in. produkcją sosów mrożonych, płynnych, mieszanek przypraw oraz rozwiązań technologicznych dla
przemysłu spożywczego.
Na przestrzeni 30 lat, małe, kilkuosobowe przedsiębiorstwo rozrosło się do prężnie działającej spółki zatrudniającej 150 osób.
Firma zaopatruje kluczowych producentów żywności w Polsce oraz eksportuje swoje produkty do wielu krajów Europy i Azji.
Warto wspomnieć, że firma EDPOL Food&Innovation jest wielokrotnym laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”,
doceniona również jako „Innowator roku”.
Serdecznie gratulujemy.
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NOVUM - LIDER ROZWIĄZAŃ IT DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Miło nam poinformować że Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. w Łomży po raz kolejny znalazł się na podium
Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/konsultacje-spoleczne-programu-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-na-lata-2021-2027-mozesz-zabrac-glos.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/plan-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-oparciu-o-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-20212027-zostal-przyjety.html
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18043


Ulgi dla firm, które wdrażają innowacje Składka zdrowotna w 2022 roku

Ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających innowacje od
2022r.

Zmiany od 2022 r.

W XVI edycji Rankingu IT@BANK firma NOVUM zajęła II miejsce . Ranking przygotowany przez Związek Banków Polskich
zawiera dane i wyniki firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym.
Warto dodać,  że  firma NOVUM obchodzi w tym roku 30 lecie działalności. Jest laureatem wielu nagród. We wrześniu 2021
roku została wyróżniona w Konkursie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020.  Jest również Laureatem Diamentów Forbesa 2021. 
Serdecznie gratulujemy.
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PPUH ROGOWSKI nagrodzone w konkursie
"PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ"

Miło nam poinformować, że firma P.P.U.H. Rogowski s.c B. Cholewicka i K. Łukasik – zajęła I miejsce w konkursie „Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej”.
W dniu 25 listopada 2021 r. po raz dwudziesty ósmy, Państwowa Inspekcja Pracy nagrodziła laureatów konkursu.
Firma P.P.U.H. Rogowski s.c B. Cholewicka i K. Łukasik wykazała się najwyższym poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak podkreśla współwłaściciel w firmie kierują się  złotą regułą etyczną: „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”.
Podkreśla, że drogą do sukcesu firmy, są najlepsze warunki pracy jakie może zapewnić pracownikom.
Serdecznie gratulujemy
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Granty na Eurogranty

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział
znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w
ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Poddziałanie finansowane jest z Programu Inteligentny Rozwój.
W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Otrzymany grant można przeznaczyć na sfinansowanie: kosztów
usługi doradczej, kosztów opracowania studium wykonalności, na organizację spotkań, kosztów podróży służbowych, na
przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu.
Projekt planowany jest do realizacji w ramach jednego z Programów UE, zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską  tj.
w szczególności: COSME , Horyzont 2020, Kreatywna Europa, LIFE – Program LIFE.
Termin składania wniosków mija 27 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronie

#Zmiany 2022

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18058
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18062
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty


Ulga na prototyp - dotyczy uruchomienia produkcji próbnej
i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera
koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu,
przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed
sprzedażą.
Ulga na robotyzację - uprawnia do odliczenia od podstawy
opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów
poniesionych w danym roku na robotyzację.
Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników - których
czas pracy przeznaczony na realizację działalności
badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego
czasu pracy.
Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie
ulgi B+R - Od 2022 roku przedsiębiorca, który
komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i
osiąga z nich dochody kwalifikowane oraz ponosi koszty
kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi
jednocześnie.
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Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali
podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę
proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych w wysokości
uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.
Zestawienie zmian w PIT.

Działalność gospodarcza opodatkowana według skali
podatkowej i podatkiem liniowym.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych.
Działalność gospodarcza opodatkowana w formie karty
podatkowej.
Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna przy kilku działalnościach.

Kilka tytułów do objęcia składką zdrowotną.
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PRACODAWCA JUTRA
Trwa 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu
z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. Aplikować można w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”,
„Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”.
Termin składania aplikacji został wydłużony. Nowy termin to 20 grudnia 2021 r. (wcześniejszy termin 24 listopada br.). Program
skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy
edukacyjne.
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Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec października 2021 roku kształtowała się na poziomie 5,6%.
Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,7% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,4%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży  wyniosła 2.360 osób i była mniejsza od liczby
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2020 roku o 697 osób tj. o 22,8%. To najniższa od maja 1990 roku
liczba bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom
bezrobocia również zmniejszył się o 110 osób tj. 4,5%.
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https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001052#1
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76003:pracodawca-jutra-wiecej-czasu-na-skladanie-aplikacji
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy


Handel hurtowy w październiku i nowe
zamówienia w przemyśle

Na stronie

Bezrobocie rejestrowane 
w październiku 2021

Na stronie

Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej

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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https://kig.pl/dane-handel-hurtowy-w-pazdzierniku-i-nowe-zamowienia-w-przemysle-2/
https://kig.pl/bezrobocie-rejestrowane-w-pazdzierniku-2021/

