
czerwiec 2021  

czerwiec 2021 

OFERTY 

ZAGRANICZNE 

KALENDARIUM 

WYDARZEŃ  

SIECI EEN 

ZDOBĄDŹ  

NOWE RYNKI ZBYTU 

 

KONTAKT  

LFR 

 

SZKOLENIA 

WEBINARIA 

SPOTKANIA 

BIZNESOWE 
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Webinarium: „Pakiet UE VAT w e-commerce”, 15 czerwca 

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Pakiet UE VAT w e-commerce”, które odbędzie się  

15 czerwca br. w godz. 11:30-13:00. 

Wydarzenie poprowadzi Tomasz Biel, doradca podatkowy oraz prawnik, który doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii 

prawnej oraz renomowanych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery – od 

konsultanta do partnera. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik zagranicznych 

konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych. 
 

W programie webinarium: 

• Implementacja przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT  

e-Commerce. 

• Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE. 

• Wprowadzenie nowej definicji transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). 

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI). 

• Fakturowanie w przypadku WSTO oraz SOTI. 

• Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ. 

• Określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy  

e-commerce. 

• Nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku. 

Dlaczego warto wziąć udział? 

1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy tzw. pakietu VAT e-commerce, które uproszczą obowiązki związane z podatkiem VAT 

przedsiębiorcom prowadzącym transgraniczną sprzedaż towarów za pośrednictwem platform online. Dzięki tej zmianie, 

przedsiębiorcy z UE będą mogli skutecznie konkurować na równych zasadach z firmami spoza UE, od których obecnie nie jest 

pobierany podatek VAT. 
 

Jak wziąć udział? 

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player, w którym obejrzysz materiał. 

https://www.een.org.pl/component/content/article/70784:webinarium-pakiet-ue-vat-w-e-commerce-15-czerwca
https://www.een.org.pl/component/content/article/70784:webinarium-pakiet-ue-vat-w-e-commerce-15-czerwca
https://www.een.org.pl/component/content/article/70784:webinarium-pakiet-ue-vat-w-e-commerce-15-czerwca
https://www.een.org.pl/component/content/article/70784:webinarium-pakiet-ue-vat-w-e-commerce-15-czerwca


czerwiec 2021 

 „Finansowanie przełomowych innowacji w programie EIC Accelerator (Horyzont Europa)”  

Jeżeli: 

 -  pracujesz nad przełomowymi innowacjami, które mogą zmienić lub stworzyć nowe, globalne  rynki? 

 -  rozwiązanie oparte jest na wysokim potencjale technologicznym (deep tech),  

 -  szukasz długofalowego wsparcia (współfinansownia)  

  

Zgłoś się na bezpłatny webinar poświęcony możliwościom aplikowania przez MŚP  

do programu EIC Accelerator (European Innovation Council, Horyzont Europa) 

  

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju  oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 

UE zapraszają na webinar, który odbędzie się 24.06.2021 w godz. 10.00 – 12.00 (platforma ZOOM). 

  

W zał. program spotkania. 

  

Zgłoszenie  (link do rejestracji):  https://www.lfr.lublin.pl/szkolenia-lfr/zglos-sie-na-szkolenie/?szkolenie=1213  

  

  

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy link do webinaru. 

  

Dodatkowe informacje: een@lfr.lublin.pl  tel. 81 528 53 06, 669 200 929 

Serdecznie zapraszamy! 
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Gala finałowa XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na uroczystą Galę finałowa XXIII 
edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, która odbędzie się online w dniu 16. czerwca o godz. 16.00. 

 

W programie Gali: 
Wręczenie nagród w kategorii: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki 
Wręczenie naród w kategorii: wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy 
Wręczenie nagród w kategorii: produkt przyszłości przedsiębiorcy 
Wręczenie nagród specjalnych 
 

Jak wziąć udział? 

Przedsięwzięcie jest dostępne online dla każdego pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/site/site/gala-polski-produkt-

przyszlosci#obejrzyj  
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Międzynarodowe spotkania b2b online dla branży spożywczej, 15-17 czerwca 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych spotkaniach b2b online, które odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2021 r., w ramach 

wydarzenia „Free From Functional & Health Ingredients and Free From Expo Packaging 2021”. 

 

Udział w wydarzeniu umożliwi polskim przedsiębiorcom nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych, ale również 

zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą podczas webinariów zaplanowanych przez 

organizatora 

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów z branży spożywczej, oferujących w szczególności: 

 

żywność bezglutenową, bez laktozy, bez cukru, 

żywność z przeznaczaniem dla wegan, 

żywność funkcjonalną, 

żywność i odżywki dla sportowców, 

suplementy diety i witaminy, 

opakowania wolne od tworzyw sztucznych. 

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału  

w wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie giełdy kooperacyjnej. 

 

ZOBACZ 

https://www.een.org.pl/component/content/article/70224:spotkania-b2b-online-dla-branzy-spozywczej-podczas-free-from-functional-health-ingredients-and-free-from-expo-packaging-2021
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Zachęcamy do udziału w spotkaniach biznesowych dla przedsiębiorców z branży ICT – które odbędą się w formie cyfrowej w dniach  

24. – 25.06.2021r.  

 

Rejestracja odbywa się elektronicznie pod adresem https://digital2021.ideal-ist.eu/  

W chwili obecnej na liście uczestników znajdują się przedsiębiorcy reprezentujący 10 różnych krajów.  

 

 

 

Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage 

ZOBACZ 
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Konsultacje wśród przedsiębiorców z sektora MŚP na temat zrównoważonych produktów 

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje wśród małych i średnich przedsiębiorstw na temat inicjatywy dotyczącej zrównoważonych 

produktów, ogłoszonej w zeszłorocznym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym . Celem inicjatywy jest dostosowanie 

produktów wprowadzanych na rynek UE do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, ograniczenie ilości 

odpadów i zapewnienie, by wyniki osiągane przez liderów zrównoważonego rozwoju stawały się stopniowo normą. Inicjatywa ma zostać 

zrealizowana pod koniec 2021 r. 

 

Główna część inicjatywy dotyczącej zrównoważonych produktów będzie koncentrować się na rozszerzeniu zakresu dyrektywy w sprawie 

ekoprojektu poza produkty związane z energią, tak by miała ona zastosowanie do jak najszerszej gamy produktów i przyczyniała się do realizacji 

zasady obiegu zamkniętego. W planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym określono wykaz łańcuchów wartości, którym 

należy nadać priorytetowe znaczenie w ramach inicjatywy dotyczącej zrównoważonych produktów, i wyjaśniono, że kolejne grupy produktów 

zostaną zidentyfikowane w oparciu o ich wpływ na środowisko i potencjał pod względem obiegu zamkniętego. 

W kontekście niniejszej ankiety zrównoważone produkty można rozumieć jako te towary i usługi, które zostały zaprojektowane z myślą o długim 

okresie użytkowania; są to produkty trwałego użytku, możliwe do naprawy, modernizacji i wyprodukowane przy minimalnym wpływie na 

środowisko, a ich oddziaływanie i związane z nimi emisje są zminimalizowane w całym cyklu życia. Czasami są one łatwe do zidentyfikowania 

na rynku, ponieważ mogą kwalifikować się do posiadania oficjalnego oznakowania ekologicznego UE. 

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie od małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych opinii i dowodów dotyczących planowanych 

środków. 

 

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej (wybór języka-  panel po prawej stronie). 

Odpowiedzi można udzielać do 15 czerwca br.  

Ważna informacja: w pierwszym polu należy podać 7-cyfrowy numer identyfikacyjny naszego ośrodka Enterprise Europe Network 

działającego w Lubelskiej Fundacji Rozwoju tj. PL00409. 
ZOBACZ 
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Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  

Zachęcamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla różnych branż organizowanych przez sieć  

Enterprise Europe Network. Poniżej przedstawiamy wyselekcjonowane eventy odbywające się  

w najbliższym czasie. 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

Free From Functional Food and Health Ingredients 15 – 17.06.2021 (online) spożywcza 

Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage 
24 – 25.06.2021 (online) 

 
ICT 

 czerwiec 2021 

ZOBACZ 
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Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w zawiązywaniu nowych, międzynarodowych  

kontaktów biznesowych 

Zachęcamy do korzystania z usług sieci Enterprise Europe Network, która w wymierny sposób przyczynia się do wsparcia polskich 

przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji międzynarodowych. Szczególnie w trudnym okresie, w jakim znalazło się wiele firm w obecnym czasie, 

sieć oferuje możliwość dotarcia do nowych kontrahentów biznesowych, do nowych dostawców surowców. Usługi oferowane przez sieć 

Enterprise Europe Network są oferowane przedsiębiorcom bezpłatnie (finansowane w ramach projektu unijnego). 

 

Aby zrobić pierwszy krok – należy skontaktować się z ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network w swoim regionie. Pełna lista ośrodków 

działających w Polsce znajduje się chociażby na stronie een.org.pl.  

 

Następnie należy mailowo określić, jakiego rodzaju partnera biznesowego poszukuje  

firma (dystrybutor, przedstawiciel handlowy, umowa w oparciu o licencję, produkcję,  

podwykonawstwo, itp.) oraz kraje (bądź regiony w konkretnym państwie), w których są  

poszukuje współpracy. 

 

Zapytanie zostanie skierowane do ośrodków Enterprise Europe Network działających  

w danym państwie lub kilku krajach (całej sieci), z prośbą o przekazanie danych  

kontaktowych do konkretnych firm zainteresowanych współpracą. 

 

Po otrzymaniu danych do firm zagranicznych istnieje możliwość bezpośredniego  

kontaktu, przesłania oferty, negocjacji. 

 

Korzystając z usług sieci Enterprise Europe Network firmy otrzymują także dostęp do  

informacji o organizowanych przez sieć EEN spotkaniach brokerskich w kraju i na świecie  

(w chwili obecnej online), dofinansowanych misjach handlowych, czy też szkoleniach,  

webinariach.  

 

Jeśli firma chciałaby dotrzeć do nowych rynków zbytu, powiększyć katalog zagranicznych dostawców, zachęcamy do kontaktu z naszym 

ośrodkiem. 
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Lubelska Fundacja Rozwoju w sieci 

Zachęcamy do odwiedzania nowej odsłony strony Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Będzie nam miło za polubienie      naszego Fanpage’u, 

udostępnianie publikowanych przez nas treści, korzystanie z naszych usług. 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, gdzie publikujemy informacje z zakresu pożyczek, wspieramy w nawiązywaniu bądź rozwijaniu 

współpracy zagranicznej, publikujemy informacje na temat aktualnych webinariów, szkoleń, spotkań biznesowych, itp. 

 

 

 

www.lfr.lublin.pl  

http://www.lfr.lublin.pl/


czerwiec 2021 

Facebook 

LinkedIn 

https://pl.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju
https://pl-pl.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju/


czerwiec 2021 

PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

POSZUKIWANA 

BRANŻA 

POSZUKIWANY:

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 

OPIS NR REF. 

wizualizacje 3D usługodawca 

Rumuńskie studio architektoniczne poszukuje partnerów specjalizujących się w tworzeniu 

fotorealistycznych wizualizacji 3D, wirtualnych wycieczek, fotografii architektury oraz projektowaniu 

wystroju domów i wnętrz. Firma oferuje umowy podwykonawstwa i outsourcingu.  

BRRO20210208001 

odzież producent 

Irlandzka firma odzieżowa, założona w 1999 r., poszukuje partnerów do zawarcia umowy 

produkcyjnej w formacie CMT (Cut, Make, Trim)  lub FPP (Full Package Production) dzianin, 

szalików, koszul, kamizelek oraz kurtek. 

BRIE20210324001 

odzież producent 

Francuska firma z sektora MSP, zajmująca się komercjalizacją nowych marek strojów i akcesoriów 

neoprenowych do kite- i windsurfingu oraz wingfoilingu, poszukuje partnerów produkcyjnych swojej 

pierwszej kolekcji. 

BRFR20210422001 

karma dla 

zwierząt 
producent 

Brytyjska firma, zajmująca się hurtową i detaliczną sprzedażą karm dla zwierząt poszukuje nowych 

dostawców  (producentów karmy lub surowców) szerokiej gamy pokarmów dla dzikich ptaków, 

takich jak ziarna słonecznika, orzechy itp. oraz producentów karmników. 

BRUK20210430001 

rozwiązania IT 
producent/usługoda

wca 

Niemiecka hurtownia poszukuje nowych rozwiązań promujących sprzedaż, aby zaprezentować 

określone artykuły dla zwierząt domowych w swoich sklepach detalicznych na całym świecie. 

Firma poszukuje dostawcy i producenta ekspozytorów z różnych materiałów, ze szczególnym 

uwzględnieniem prezenterów metalowych do punktów sprzedaży. Niemiecka firma jest 

zainteresowana zawarciem umowy dostawcy lub umowy produkcyjnej. 

BRDE20210419002 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e75758f-bd3f-4f28-b150-b183d3deebb3?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c5879c7-6461-4e4a-85ee-b30e8c3432a3?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/920b451a-8af0-428f-96f1-ba545747bcab?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efdf76d1-ae8d-490b-a5c3-ba6919f520a0?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b822294-0455-446c-a725-3d48fc767af0?OrgaId=pl00409
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POSZUKIWANA  

BRANŻA 

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 
OPIS NR REF. 

spożywcza producent 

Agent handlowy na rynki arabskie z siedzibą w Rumunii poszukuje w Europie producentów  

i dystrybutorów suszonej żywności, konserw, kosmetyków, artykułów medycznych 

i farmaceutycznych, którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynek arabski. Rumuńska firma 

poszukuje nowych partnerów w celu zawarcia umów dystrybucyjnych lub agencyjnych. 

BRRO20210429001 

spożywcza producent 

Niemiecka zrównoważona firma zajmująca się dostawą żywności online poszukuje firmy zajmującej 

się formowaniem tłocznym, która wyprodukuje niestandardowe wieczka do żywności (silikon i guma 

termoplastyczna (TPE) / polipropylen (PP) / polietylen (PE)) do opakowań żywności na wynos 

zgodnie z projektem i wymaganiami stawianymi przez niemiecką firmę. Firma jest zainteresowana 

spółkami partnerskimi w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDE20210511002 

spożywcza 
producent/ 

dostawca 

Niemiecka zrównoważona usługa dostawy żywności online poszukuje dostawcy / producenta 

porcelany, który może produkować porcelanowe opakowania na wynos zgodnie z wymogami 

projektowymi określonymi przez niemiecką firmę. 

Firma jest zainteresowana spółkami partnerskimi w ramach umów produkcyjnych. 

BRDE20210503001 

tekstylia producent 
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży damskiej na co dzień, sukien ślubnych 

i sukien galowych. Firma chce poszerzyć swoją sieć dostawców poprzez identyfikację nowych 

partnerów biznesowych w ramach umów produkcyjnych. 

BRRO20210423001 

 

rozwiązania 

elektroniczne 
podwykonawca 

Firma z siedzibą w Izraelu dostarcza kompletne rozwiązania elektroniczne i mechaniczne oraz 

usługi produkcji elektroniki. Firma dostarcza kompletne rozwiązania i usługi obejmujące zakup, 

montaż, produkcję i testowanie. Koncentrują się również na podwykonawstwie i outsourcingu pod 

klucz. Ta firma chce zbudować długoterminowe partnerstwo na działalność produkcyjną z firmą 

zagraniczną poprzez umowę finansową lub produkcyjną . 

BOIL20190811004 

Firmy zainteresowane otrzymywaniem zapytań/ofert firm zagranicznych dedykowanych pod konkretną działalność, zapraszamy do kontaktu  

z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju.   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add0a227-dd18-4934-bafb-45f87d87d9ac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c93fb82f-88a9-4050-a768-952d1de29267?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db6cdd54-00a3-439e-ad4c-9770dfca2a76?OrgaId=pl00409
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b73f8030-488b-4606-8049-7af83373ee1b?OrgaId=pl00409
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www.lfr.lublin.pl             www.een-polskawschodnia.pl            een.ec.europa.eu  

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju: 

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Krakowiak – Dyrektor: anna.krakowiak@lfr.lublin.pl 

Justyna Barska – Starszy Specjalista: justyna.barska@lfr.lublin.pl, tel. 81 528 53 31 

Marta Puczyk – Starszy Specjalista: marta.puczyk@lfr.lublin.pl , te. 81 528 53 11  

Jerzy Nazaruk – Ekspert:  een@lfr.lublin.pl  

Cezary Pasternak – Starszy Specjalista: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel. 669 200 929 
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