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Litwa otwiera gospodarkę. Ruszają galerie 
handlowe i wkrótce loty 
 

„Od 23 kwietnia na Litwie mogą działać sklepy w galeriach handlowych. Od poniedziałku ruszą salony 

fryzjerskie i kosmetyczne. W wielu klienci zabukowali już miejsca na miesiąc do przodu. Obowiązują 

zasady bezpieczeństwa - wszyscy klienci galerii muszą mieć maski, a spacerować można w grupach 

liczących maksymalnie dwie osoby. Ze sprzedawcami trzeba zachować 2 m odległości i kontaktować 

się nie dłużej niż kwadrans. Galerie rekomendują płacenie bezdotykowe oraz parkowanie co drugie 

stanowisko. Klienci w wielu 60+ mają dla siebie czas między 10 a 11 rano. Sklepy w galeriach mogą 

pracować między 10 a 20.” 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2KBWfPd  

➔ Źródło: Rzeczpospolita 

 
Misja BioTech do Japonii 
 

Centrum UE-Japonia  i Krajowa Izba  Gospodarcza  zapraszają  firmy do składania zgłoszeń dot udziału 

w  kolejnej  misji klastra biotechnologicznego / MŚP, która odbędzie się w dniach 13–16 października 

2020 r.  podczas z wystawy „BioJapan”  2020, w Yokohamie / Japonia   

https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/  

 

https://bit.ly/2KBWfPd
https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/
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W wielu miejscach  na świecie  życie codzienne  zostało zawieszone od kilka tygodni, aby spowolnić 

rozprzestrzenianie się COVID-19. Część krajów powoli planuje złagodzić ograniczenia dotyczące życia 

społecznego, transportu i podróży transgranicznych nałożone od połowy marca. 

 

Na obecnym etapie nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa ten „proces odblokowania”, ale mamy 

nadzieję,  że  powoli życie  gospodarcze będzie powracało do czasów sprzed pandemii , nie wykluczamy 

jednocześnie  możliwości zorganizowania wirtualnej misji w przypadku utrzymujących się ograniczeń 

podróży i zamknięcie granic w październiku 2020 r. 

 

Termin in składania zgłoszeń dla zainteresowanych upływa w dniu: 25 czerwca 2020r. 

 

Wyjątkowa okazja na spotkania BtoB! 

 

Program  wstępny  misji 

 

13 października br  – udział przedstawicieli firm  MPS i klastrów sektorowych EU  w partnerskim 

spotkaniu tj: Europejskiej Konferencji Partnerów Biotechnologicznych i Farmaceutycznych”, które 

odbędzie się w Osace, podczas którego odbędą się wcześniej ustalone spotkania B-2-B zorganizowane 

z firmami z regionów Kansai.  

  

14–16 października uczestnicy misji będą mieli okazję wystawiać się na wystawie „BioJapan” w Pacifico 

Yokohama https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/, znaleźć odpowiednie kluczowe kontakty, skorzystać 

z bezpośrednich kontaktów poprzez spotkania i zdobycie wiedzy rynkowej na temat branży 

biotechnologicznej w Japonii. 

 

Program jest skierowany do uczestników z małych i średnich przedsiębiorstw (duże firmy mogą ubiegać 

się, ale nie będą traktowane priorytetowo) oraz klastrów z krajów partnerskich z UE lub COSME, 

działających w sektorach objętych targami. 

Pelna lista: https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/info_exhibitor.html  

 

Specjalne wsparcie dla MŚP i klastrów: Brak czesnego; uczestnicy z MŚP i klastrów mogą ubiegać się o 

dotację w wysokości 600 EUR na częściowe pokrycie kosztów utrzymania./ na miejscu .  

 

Rejestracja I wiecej szczegółów znajdziecie Państwo pod linkiem : 

https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission 

 

 

https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/
https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/info_exhibitor.html
https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission
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540 miliardów euro na sieć bezpieczeństwa 
 

Przywódcy UE zatwierdzają pakiet sieci bezpieczeństwa o wartości 540 miliardów euro i zlecają Komisji 

opracowanie wniosku w sprawie funduszu naprawczego. 

 

Podczas wideokonferencji w dniu 23 kwietnia przywódcy UE omówili postępy w różnych wymiarach 

europejskiej reakcji na pandemię i z zadowoleniem przyjęli wspólną europejską mapę drogową na 

rzecz zniesienia restrykcji. 

 

Przywódcy zgodzili się koordynować działania w jak największym stopniu, aby zapewnić stopniowe  

i uporządkowane znoszenie ograniczeń. Z zadowoleniem przyjęto wspólny plan działania na rzecz 

naprawy gospodarczej, w którym określono ważne zasady, takie jak solidarność, spójność i 

konwergencja, a także cztery kluczowe obszary działania: w pełni funkcjonujący jednolity rynek, 

bezprecedensowy wysiłek inwestycyjny, działanie globalne oraz funkcjonujący system zarządzania.  

 

Po spotkaniu Eurogrupy w dniu 9 kwietnia Rada Europejska zatwierdziła porozumienie w sprawie 

trzech ważnych sieci bezpieczeństwa dla pracowników, przedsiębiorstw i państw, o wartości 540 

miliardów euro, i wezwała do uruchomienia pakietu przed 1 czerwca 2020 r. Przywódcy UE zgodzili się 

również na utworzenie funduszu naprawczego i powierzyli Komisji przedstawienie propozycji 

skierowanej do najbardziej dotkniętych sektorów i części geograficznych Europy.  

 

Przewodnicząca von der Leyen podkreśliła, że zakres działania MFF będzie musiał zostać zwiększony, 

aby wygenerować niezbędne inwestycje w całej Unii Europejskiej, i że inwestycje te powinny mieć 

kluczowe znaczenie w pierwszych latach oraz pozostawać w odpowiedniej równowadze między 

dotacjami i pożyczkami. 

 

➔ Źródło: Komisja Europejska (ECFIN E-news 217) 
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Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
SŁOWACJA 
 

 

22 kwietnia uruchomiony został pierwszy z czterech etapów procesu odmrażania słowackiej 

gospodarki - mogą już działać sklepy o powierzchni do 300 m², punkty usługowe o tej samej 

powierzchni, stołówki i restauracje (pod warunkiem wydawania posiłków na wynos przez okienko), 

bazary i targowiska, salony i komisy samochodowe, obiekty sportowe znajdujące się pod gołym niebem 

(sporty bezkontaktowe, bez szatni i toalet), część obiektów noclegowych (tylko wynajem 

długoterminowy bez wyżywienia). Konieczne będzie przestrzeganie surowych zasad higieny: odstępy 

między osobami muszą wynosić minimum 2 metry, ma być też przestrzegany obowiązek zakładania 

maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i wietrzenia pomieszczeń. O godzinę skrócono czas zakupów dla 

seniorów – obowiązuje on od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, doprecyzowano 

jednocześnie, że osoby starsze nie mogą dokonywać zakupów w innych godzinach. O ile nie pogorszy 

się sytuacja w zakresie rozwoju epidemii i jeśli zalecenia będą przestrzegane, to co dwa kolejne 

tygodnie będą uruchamiane kolejne fazy liberalizacji. 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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W drugim etapie otwierane mają być salony fryzjerskie, manicure i pedicure, hotele i pensjonaty (tylko 

pokoje z węzłami sanitarnymi, bez innych usług, np. hotelowych restauracji, z jedzeniem donoszonym 

tylko do pokoju), atrakcje turystyczne na świeżym powietrzu, usługi taxi, kluby dla dzieci do 10 lat. 

Wznowione zostaną obrzędy religijne i śluby. 

 

W trzeciej fazie mogłyby zostać otwarte sklepy i usługi do 1000 m.kw., restauracje z tarasami, obiekty 

sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne (tylko suche procedury) oraz muzea, galerie i księgarnie. 

W czwartym etapie zostaną otwarte pozostałe obiekty, takie jak kina, teatry, centra handlowe, szkoły, 

przedszkola, kąpieliska oraz pozostałe obiekty sportowe i hotelowe. Dozwolone też będą wydarzenia 

masowe. 

 

Słowacki parlament pozwolił Ministerstwu Finansów na wyemitowanie obligacji państwowych, w celu 

uzyskania dodatkowych środków na walkę z koronawirusem (do 10 mld euro na br.). Istniało 

zagrożenie, że już w maju państwo nie miałoby środków finansowych na ten cel.  Parlament 

przegłosował także kolejne projekty pomocowe rządu dla przedsiębiorców. W okresie pandemii nie 

będzie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy. Warunkiem jest wykazanie spadku dochodów o 

40%. Straty za okresy podatkowe 2015-2018 mogą być dodatkowo odpisane od podatku, ale w kwocie 

nie większej niż 1 mln euro.  Ponadto, pracodawcy i osoby samozatrudnione, którzy decyzją państwa 

w kwietniu br. zostali zmuszeni do zamknięcia swoich firm, sklepów bądź punktów usługowych będą 

zwolnieni od płacenia składek ubezpieczeniowych za ten miesiąc. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Bratysławie, MSZ RP 

 

 
CZECHY 
 

 

Ze względu na pozytywny rozwój sytuacji epidemiologicznej (w 23 bm. odnotowano 55 nowych 

przypadków, najmniej dziennie od 14.03.). W związku z powyższym rząd RCz ogłosił przyspieszenie 

odmrażania gospodarki, które ma odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem: 
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II etap  - 27.04. III etap - 11.05. IV etap - 25.05. 

Sklepy detaliczne o 

powierzchni do 2500 m2 pod 

warunkiem, że nie są 

zlokalizowane w centrach 

handlowych o powierzchni 

ponad 5000 m2. (nie dot. 

lokali które ujęte są w 

kolejnych etapach) oraz 

centra informacyjne i 

turystyczne 

 

Szkoły jazdy, siłownie, centra 

fitness (ale bez możliwości 

korzystania z szatni, 

pryszniców itd.) 

 

Nabożeństwa religijne z 

udziałem do 15 os. (wg ściśle 

wskazanych  

warunków) 

 

Biblioteki 

 

Ogrody zoologiczne 

(wyłącznie wybiegi 

zewnętrzne dla zwierząt) 

 

Wszystkie lokale w centrach 

handlowych oraz sklepy o 

powierzchni ponad 2500 m2 poza 

centrami handlowymi 

 

Restauracje, gospody, puby, 

kawiarnie, winiarnie, piwiarnie 

(sprzedaż z okienka i konsumpcja w 

tzw. ogródkach) 

 

Salony fryzjerskie, kosmetyczne 

(manicure, pedicure itd.), solaria, 

salony masażu, gabinety 

fizjoterapeutyczne  

 

Muzea, galerie, przestrzenie do 

wystaw oraz  

 

Zamki, pałace, i skanseny 

 

Zewnętrzna aktywność treningowa 

profesjonalnych sportowców (z 

wyłączeniem publiczności) 

Restauracje, gospody, bufety, 

kawiarnie, winiarnie i piwiarnie 

(również wewnątrz lokali) 

 

Hotele, kempingi i inne miejsca 

noclegowe (również z częścią 

gastronomiczną) 

 

Pozostałe usługi przewozu 

osobowego (Bolt, Uber) 

 

Salony tatuażu i piercingu 

 

Teatry, zamki, pałace, i pozostała 

działalność kulturalna (wg ściśle 

wskazanych warunków) 

 

Wydarzenia kulturalne, 

społeczne, sportowe 

(dopuszczalna liczba osób będzie 

ogłoszona później)  

 

Wydarzenia rekreacyjne dla dzieci 

do lat 15 

 

Znoszenie ograniczeń dot. ruchu 

turystycznego 

 

Śluby (wg ściśle wskazanych 

warunków) 

 

Ogrody zoologiczne (także 

przestrzenie wewnątrz 

budynków) 

 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Pradze, MSZ RP 

 


