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Oferta kuźni przedsiębiOrczOści
W budynku dawnej dyrekcji HSW od 1 kwietnia ruszyła Kuźnia 
Przedsiębiorczości, funkcjonująca w ramach Stalowowolsk-
iej Strefy Gospodarczej MZK. W świeżo wyremontowanych 
pomieszczeniach miejsce do prowadzenia biura znaleźć mogą 
młodzi przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne planujące rozpocząć  
działalność gospodarczą w naszym mieście.

Na drugim piętrze zabytkowego budynku znajduje się 20 
pomieszczeń biurowych jedno lub wielopokojowych, strefa 
do coworkingu, czyli osiem stanowisk pracy z dostępem do 
internetu, wynajmowanych na określony czas, a także pokój 
do podpisywania umów i sala konferencyjno-szkoleniowa.  
W ofercie Kuźni jest również usługa adresu internetowego dla 
podmiotów gospodarczych i outsourcing obsługi biurowej tzw. 
wirtualne biuro.

O przyjęcie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające 
pomysł na biznes jako podmioty niezarejestrowane oraz przed-

siębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata mający sta-
tus przedsiębiorstwa MŚP, jako podmioty zarejestrowane. 
Oferta Kuźni dedykowana jest przedsiębiorcom o innowacyj-
nym charakterze działalności i to właśnie podmioty z branży 
IT, które wykażą nowatorski charakter swojego pomysłu na 
biznes lub powiązanie działalności ze środowiskiem nau-
kowym otrzymają dodatkowe punkty w ocenie komisji. Wyna-
jem pomieszczeń na preferencyjnych warunkach cenowych 
przysługuje również studentom i absolwentom stalowowols-
kich uczelni oraz kobietom. Każdemu lokatorowi przydzielony 
będzie opiekun biznesowy.

Komplet dokumentów do złożenia aplikacji dostępny na: 
www.ststrefa.pl i www.mzk.stalowa-wola.pl.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Stalowowol-
skiej Strefy Gospodarczej pod numerem 15 814 91 90.
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tOp desiGn award 2018 dla cellfast
Narzędzia pielęgnacyjne z serii Pastel zdobyły uznanie pols-
kich ekspertów z dziedziny wzornictwa. Specjaliści docenili ich 
wyjątkową formę, ergonomię, a także doskonały projekt duetu 
KABO&PYDO i Cellfast Design Group. 

Narzędzia firmy Cellfast otrzymały nagrodę w kategorii 
ogród i był to jeden z siedmiu przyznanych w tym roku tytułów. 
Wybierając zwycięzców jury wyróżniło również doskonałą 
jakość wykonania produktu. Nagrody TOP DESIGN award 
są przyznawane już od 10 lat w trakcie odbywającego się  
w Poznaniu wydarzenia arena DESIGN. To jedyna tego typu im-
preza w Polsce, podczas której w biznesowej atmosferze spo-
tykają się producenci i projektanci. W jej trakcie prezentowane 
są najnowsze trendy we wzornictwie, a także najbardziej aktu-
alne osiągnięcia w dziedzinie designu.

TOP DESIGN award 2018 jest już kolejną nagrodą na koncie 
serii Pastel. Firma Cellfast za niezwykle eleganckie narzędzia 
otrzymała w tym roku także międzynarodową nagrodę iF De-
sign Award 2018.
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150 mln zł dla mśp  
na zaGraniczną prOmOcję firmy 
4 kwietnia br. PARP rozpoczęła nabór wniosków w konkursie 
Go to Brand, wspierającym promocję marek produktowych 
(wyrobów i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne 
na rynkach zagranicznych. 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 
850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, mis-
jach gospodarczych lub konferencjach. 

zapraszenie dO udziału w międzynarO-
dOwych wydarzeniach kOOperacyjnych  
i stOiskach na tarGach zaGranicznych!
Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakty z zagranicznymi fir-
mami i poznać najnowsze trendy w swojej branży, zapraszamy 
do udziału w giełdach kooperacyjnych i stoiskach promocy-
jnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości w ramach Centrum Rozwoju MŚP.

Czym sa giełdy kooperacyjne? To seria dwustronnych spot-
kań, trwających zwykle ok. 30 minut, umówionych wcześniej 
przez przedstawicieli firm z różnych krajów, działających  
w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpra-
cy z zagranicznymi partnerami. Udział w giełdach kooper-
acyjnych to możliwość nawiązania wielu kontaktów bizne-
sowych w krótkim czasie i w jednym miejscu, przeważnie przy 
okazji wiodących międzynarodowych targów i konferencji 
branżowych.

W 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zor-
ganizuje nastepujące wydarzenia kooperacyjne i stoiska na za-
granicznych targach i konferencjach:
stoiska na zagranicznych targach i konferencjach

• giełda kooperacyjna na targach żywności funkcjonalnej i typu 
“free from” Free From Functional Food w Sztokholme (Szwec-
ja), 16-17 maja 2018 r., 

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na konferencji Pio-
neers Festival w Wiedniu (Austria), 24-25 maja 2018 r., 

• giełda kooperacyjna na targach branży teleinformatycznej Ce-
BIT w Hanowerze (Niemcy), 12-15 czerwca 2018 r., 

• giełda kooperacyjna na targach branży gier Gamescom w Kolo-
nii (Niemcy), 22-25 sierpnia 2018 r.,

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na konferencji 
DLD Tel Aviv Innovation Festival w Tel Awiwie (Izrael), 5-6 
września 2018 r.,

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na konferencji Tech-
Crunch Disrupt w San Francisco (USA), 5-7 września 2018 r., 

• IV seminarium pitchingowe dla firm z branży IT/ICT w Londy-
nie (Wlk. Brytania), 27 września 2018 r.,

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na targach G-Star  
w Pusan (Korea Płd.), listopad 2018 r.,

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na konferencji Web 
Summit w Lizbonie (Portugalia), 5-8 listopada 2018 r.,

• giełda kooperacyjna na targach branży medycznej Medica  
w Dusseldorfie (Niemcy), 12-15 listopada 2018 r.,

• giełda kooperacyjna na targach rozwiązań dla inteligentnych 
miast Smart City Expo World Congress w Barcelonie (Hiszpa-
nia), 13-15 listopada 2018 r.,

• polskie stoisko informacyjno-promocyjne na konferencji Slush 
w Helsinkach (Finlandia), 4-5 grudnia 2018 r.

Wymienione wyżej stoiska informacyjno-promocyjne zos-
taną zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębi-
orczości w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji 
sektora IT/ICT (https://ict.trade.gov.pl).

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w którymś z wy-
mienionych przedsięwzięć, zapraszamy do kontaktu pod adre-
sem een@parp.gov.pl.

W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować 
koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego 
rynku zagranicznego.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale 
konkurencyjnym i innowacyjnym takich jak: biotechnologia  
i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samo-
chodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, 
jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościo-
we, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług 
prozdrowotnych.



ser twarOGOwy lasOwiacki wyróżniOny
Lasowiacki ser twarogowy, produkt Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Stalowej Woli otrzymał nominację do konkur-
su „Polski Producent Żywności 2018”

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podkarpackie 
firmy z branży rolno-spożywczej spotkały się by promować 
swoje wyroby w ramach XXII edycji konkursu „Polski Produ-
cent Żywności 2018”. 

Lokalne produkty zostały poddane ocenie przez Kapitułę 
Wojewódzką, która oceniała smak, zapach i wygląd wyrobów, 
ale także zgodność z obowiązującymi normami, wartości 
odżywcze oraz konkurencyjność w stosunku do innych produk-
tów tego typu obecnych na rynku.

Nominowani producenci będą rywalizować ze sobą o tytuł 
„Polski Producent Żywności” podczas corocznych Targów 
Rolno-Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.

Inicjatywę „Polski Producent Żywności” zainaugurowało 
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu 
w 1997 roku w celu promocji najlepszych polskich produktów 
żywnościowych oraz rodzimych producentów. 
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preferencyjne pOżyczki na zakup maszyn 
i urządzeń dla firm
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Fun-
duszem Pożyczkowym Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR), 
która będzie udzielać łatwo dostępnego wspar-
cia zwrotnego dla firm z województwa podkar-
packiego. Do dyspozycji jest ponad 8,1 mln zł. 
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą 
wnioskować przedsiębiorcy, wynosi 300 tys. zł.. 
Firma może złożyć dwa wnioski o wsparcie, ale 
na dwa różne cele inwestycyjne. Wówczas ma 
szansę otrzymać 600 tys. zł. 

Finansowanie zwrotne jest przeznaczone dla przed-
siębiorców potrzebujących kapitału na rozwój firm. Pożyczki 
pokryją koszty zakupu środków trwałych, w tym m.in. maszyn 
i urządzeń, sprzętu specjalistycznego (np. medycznego), opro-
gramowania IT, autobusów i samochodów dostawczych. 

Nowością jest możliwość przeznaczenia 
wsparcia na zakup lokalu użytkowego lub innej 
nieruchomości zabudowanej umożliwiającej ro-
zwój przedsiębiorstwa. 

Warto podkreślić, że przedstawiciele biznesu 
mogą liczyć na niskie koszty i długą karencję  
w spłacie kapitału, a także na korzystniejsze niż 
rynkowe oprocentowanie pożyczek. Mogą one 
sfinansować całość inwestycji.

Informacje: 17 853 59 17 

bGż wyprOmuje lOkalny biznes
Bank BGŻ BNP Paribas ruszył z trzecią edycją akcji „Wspierajmy 
sąsiedzki biznes”. 

Ma ona wypromować lokalne firmy działające w pobliżu 
oddziałów banku BGŻ w różnych rejonach Polski.

 Zainteresowani udziałem w akcji mogą do 3 czerwca  
zgłosić się i przedstawić swoje specjalne oferty na stronie  
www.sasiedzkibiznes. pl. Zarejestrowane podmioty wez-
mą udział w tygodniu sąsiedzkiego biznesu, podczas które-
go konsumenci będą mogli zapoznać się z ich promocjami. 
Natomiast po zakończeniu wydarzenia odnajdą je na stronie  
internetowej akcji.

 Uczestnicy inicjatywy, którzy zarejestrują się na stronie 
internetowej, przedstawią ofertę specjalną i odpowiedzą na pytanie 
konkursowe, mają szansę na wygranie pakietu reklamowego  
o wartości 20 tys. zł. Ponadto bank ma do rozdzielenia dziewięć 
pakietów wartych 5 tys. zł. Firmy zostaną poinformowane  
o wynikach 25 czerwca. W dwóch poprzednich edycjach akcji 
wzięło udział ponad 14 tys. firm z całej Polski. 

marka rakOczy cOraz mOcniejsza
Podczas XXXII Targów Budownictwa i Kamieniarstwa Tarbud we 
Wrocławiu kocioł Cortina Pellet firmy Rakoczy stanął na podium 
zdobywjąc pierwsze miejsce i główną nagrodę targów.

Jest to już dziesiąte podium konkursowe kotła z linii Cortina  
z czego producent - firma Rakoczy - jest niezmiernie dumny.

 Kotły Cortina 
w ostatnich latach 
tryumfują w niemal 
wszystkich konkur-
sach,  do  których 
s ą  z g ł a s z a n e ,  c o 
potwierdza jakość  
i  i n n o wa c y j n o ś ć 
produktów marki 
Rakoczy.
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hsw rOzpOczyna rObOtyzację technOlOGii 
spawania wież i kOrpusów dla krabów
Huta Stalowa Wola rozpoczęła wdrażanie najnowocześnie-
jszych dostępnych obecnie na świecie technologii w zakresie 
automatycznego spawania korpusów i podwozi dla pojazdów 
bojowych. Firma ruszyła z montażem linii zaawansowanych 
automatów realizujących najwyższej jakości produkcję prze-
mysłową. Stawia ją to w czołówce producentów pojazdów 
pancernych w zakresie możliwości wykonawczych tego typu 
konstrukcji dla polskiej armii.

Wdrożenie uniwersalnego stanowiska zrobotyzowanego 
do spawania systemów wieżowych dla wyrobów Krab, Rak, 
ZSSW, a także systemów podwozi m.in. M120G, WD, BWP, 
pozwoli uzyskać maksymalną jakość i powtarzalność oraz 
podnieść wydajność prac spawalniczych. Wszystkie zespoły 
z blach pancernych były dotąd spawane metodą tradycyjną 
(ręcznie) przy użyciu nowoczesnych urządzeń spawalniczych. 
Zastosowanie inteligentnego systemu w zrobotyzowanych ap-
likacjach spawalniczych zagwarantuje poprawę standardów 
jakościowych, zapewni utrzymanie wysokiej jakości produk-
tów. Wpłynie również na terminową realizację programów 
realizowanych w ramach procesu modernizacji technicznej 
Sił Zbrojnych RP. Władze Spółki liczą, że nowa inwestyc-
ja zwiększy potencjalne możliwości eksportowe i rozwinie 
przedsiębiorstwo.

– Wykorzystanie zrobotyzowanego stanowiska uważamy za 
ogromny progres, który będzie widoczny na tle branży spawal-
niczej w polskim przemyśle zbrojeniowym. Da przewagę nie tylko 
nam jako spółce HSW, ale i całej Grupie Kapitałowej PGZ – mówi 
Bernard Cichocki, Prezes Zarządu HSW SA

dressta uruchamia sprzedaż w bOliwii
Viaggio Motor SA, firma z Santa Cruz, oficjalnie uruchomiła w 
Boliwii sprzedaż sprzętu budowlanego produkowanego przez 
stalowowolską firmę LiuGong Dressta Machinery.

„Posiadanie Dressty w naszej linii maszyn jest świet-
ną szansą. Dressta to marka z 70-letnim doświadczeniem  
i szanowana na całym świecie. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ 
mamy pełne wsparcie fabryki, która będzie nastawiona na 
obsługę wszystkich przyszłych klientów” - wyjaśnił dyrektor 
generalny Viaggio Motor SA, Erwin Gabriel Roda.

W Boliwii Viaggio zapewni serwis posprzedażny, części 
zapasowe, bogate doświadczenie i obsługę dla wszystkich 
swoich klientów. Dressta dostrzega wielkie możliwości w kraju  

w sektorach infrastruktury, górnictwa, gospodarki leśnej, op-
eracji składowania odpadów, projektach dotyczących gazu  
i ropy.

„Nasza struktura z globalną obecnością pozwala nam 
wspierać cały nasz potencjał na boliwijskim rynku i inwe-
stować poprzez naszego lokalnego partnera Viaggio Motor” 

- powiedział Paweł Werens, kierownik produktu Dressty,  
w związku z oficjalnym uruchomieniem marki w kraju. 

„Zapewnimy całe wsparcie dla rynku, przyjmując te same 
zasady jakości, których używamy w całym naszym biznesie” - 
powiedział Erwin Gabriel Roda.


