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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o dofinansowanie projektów polegających 

na zakupie od jednostki badawczo-rozwojowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego 

projektu wzorniczego. Konkurs został uruchomiony w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”  Programu Operacyjnego Inteli-

gentny Rozwój. Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosku udostępnionego przez PARP do 22 listopada 2018 r. 

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 65). 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Bony na innowacje 

Wykonawcy usług 

1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 572, z późn. zm.), 

3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.), 

4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5. Polska Akademia Umiejętności, 

6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 

w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, 

lub 

7. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub 

spółka celowa jednostki naukowej, 

8. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

9. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektó-

rych formach wspierania działalności  innowacyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.), 

10. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o któ-

rych mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Polski. 

Minimalna wartość wydatków podlegających refundacji wynosi 60 000 zł, maksymalna kwota wydatków wynosi 400 000 zł. Maksymalny 

poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

Należy pamiętać, że dofinansowanie może zostać udzielone pod warunkiem, że realizacja projektu została rozpoczęta najwcześniej w dniu 

następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Każdy projekt będzie oceniany pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych, m.in.: 

 Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi; 

 Zgodność projektu z zakresem działania, uzasadnienie i racjonalność; 

 Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje1; 

 Uzasadnienie i racjonalność wydatków; 

 Czy wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu; 

1 Wykaz Krajowych Inteligentnych Kwalifikacji jest dostępny na stronie:  

http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/38919/Zal%20nr%207%20do%20RK%20Wykaz%20Krajowych%20Inteligentnych%20Specjalizacji.pdf 



9 

 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 stopień gotowości wdrożeniowej 

rezultatu projektu (wyrobu, usługi, 

projektu wzorniczego lub technolo-

gii produkcji). Premiowane będą 

zatem projekty, w ramach których 

prace badawczo-rozwojowe przepro-

wadzane przez jednostkę naukową 

zostaną zakończone, co najmniej na 

poziomie sprawdzenia i demonstra-

cji w warunkach laboratoryjnych lub 

zbliżonych do rzeczywistych opra-

cowanego w ramach projektu pro-

duktu (wyrobu, usługi), projektu 

wzorniczego, technologii); 

 Włączenie końcowych użytkowni-

ków w proces tworzenia nowego lub 

znacząco ulepszonego produktu 

(wyrobu, usługi), projektu wzorni-

czego lub technologii produkcji 

Pierwsze 5 kryteriów jest ocenianych metodą zero-jedynkową, czyli, żeby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić wszystkie. Dwa 

ostatnie kryteria oraz członkostwo w Klastrze Kluczowym pełnią równocześnie rolę kryteriów rozstrzygających, czyli decydujących o pozycji 

na liście rankingowej. 

Projekty, które zakończą się sukcesem mogą liczyć na dofinansowanie wdrożenia wypracowanych rozwiązań w ramach II etapu konkursu. 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl . 

 

Źródła: 

Regulamin konkursu 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

Kryteria wyboru projektów 

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-

uslugowy-2018-r 
ŁK 

2 Kryteria 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego 

w każdy czwartek, w godzinach 1500-1630 w siedzibie Fundacji. 

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67  

lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r., nowelizująca ustawę Prawo zamówień publicznych wprowadziła obowiązek „elektronizacji”, który 

polega na zastąpieniu środkami elektronicznymi pisemnej formy komunikacji między zamawiającym a oferentem. Zmiany wprowadzane są 

etapowo: etap pierwszy rozpoczął się 18 kwietnia b.r., drugi 18 października 2018 r. 

Od 18 października 2018 r. obowiązek udzielania zamówień publicznych on-line dotyczy wszystkich zamawiających, zobowiązanych do 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamówieniach  powyżej wartości szacunkowej dla tzw. progów unijnych1. Pełna elek-

tronizacja zamówień publicznych zostanie wprowadzona 1 stycznia 2020 roku. Stopniowe wprowadzanie zmian w zakresie „elektronizacji” 

zamówień publicznych pozwoli wykonawcom, szczególnie tym należącym do sektora MŚP, na lepsze przygotowanie się do stosowania elek-

tronicznych narzędzi w ubieganiu się o zamówienia publiczne. 

Na okres przejściowy Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji przygo-

towali miniPortal, umożliwiający komunikację elektroniczną między zamawiającymi a wykonawcami, w szczególności chodzi o składanie 

ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń.  MiniPortal opiera się na istniejących już systemach, takich tak 

Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) oraz platforma ePUAP i będzie wykorzystywany do momentu wdrożenia Centralnej Platformy  

e-Zamówień i Portali e-Usług, tj. 1.01.2020 r.   

Ponadto miniPortal jest bezpłatnym narzędziem z dedykowaną aplikacją do szyfrowania i deszyfrowania ofert.  Zamawiający korzystający 

z miniPortalu muszą posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą (czyli uprawnienia instytucji publicznej) na ePUAP, login i hasło Biuletynu 

Zamówień Publicznych. Natomiast wykonawcy, składający oferty za pośrednictwem ePUAP, muszą posiadać konto firmy na ePUAP.  

Szczegółowe informacje na temat miniPortalu, w tym instrukcja użytkownika systemu i filmy instruktażowe dostępne są pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl. 
AD 

Zamówienia publiczne on-line 

1 Progi unijne w 2018 r. i 2019 r.: 

1. na roboty budowlane wynoszą 5.548.000 euro – 23.921.312 zł netto – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.  

2. na dostawy i usługi:  

 podstawowy – 144 000 euro – 620 885 zł netto 

 podwyższony – 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest: jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialne-

go, uczelnia publiczna, państwowa instytucja kultury, państwowa instytucja filmowa, jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzo-

rującym jest jednostka samorządu terytorialnego, jednostka spoza sektora finansów publicznych. 

 najwyższy – 443 000 euro – 1 910 083 zł netto – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

 

Źródło:  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywa-

nia ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywa-

nia ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2477). 



11 

 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi 

zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad 

prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym. 

 W każdą środę, w godzinach 14–16, w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury  

adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych  

prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

 Pro bono 
Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

Konstytucja Biznesu – nowe uproszczenia dla firm 

21 września w Kutnie odbyła się Konferencja z cyklu „Prawo do Przedsiębiorczości, małe firmy wielkie zmiany”. Spotkanie zorganizowała 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem spotkania było zapoznanie przedsię-

biorców z Kutna z pakietem 5 ustaw Konstytucji Biznesu, który dla firm ma być „kartą praw podstawowych” i zwiększyć świadomość w za-

kresie zasad prowadzenia biznesu i przysługujących im gwarancji. Szczegółowo omówiono  konkretne uproszczenia dla przedsiębiorców, np.:  

 przedsiębiorca w kontaktach z urzędami nie będzie musiał posługiwać się numerem REGON. Identyfikatorem będzie NIP, 

 sprawy administracyjne będzie można załatwić za pośrednictwem telefonu, SMS i innych środków komunikacji elektronicznej, 

 drobną działalność zarobkową, z której przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) bę-

dzie można prowadzić w sposób wolny, bez konieczności wpisu do CEIG, 

 ulga na start, czyli zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy dzia-

łalności gospodarczej,  po tym okresie przez dwa lata możliwość płacenia  składek obniżonych (tzw. mały ZUS), 

 elektronizacja i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych już od 1 stycznia 2019 r. (10 lat zamiast 50 lat). Pracodawca 

będzie mógł prowadzić dokumentację kadrową elektronicznie. Decyzja o zmianie formy archiwizacji spowoduje konieczność zeskano-

wania całej dokumentacji papierowej i podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w której eksperci z Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości, oraz eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodar-

stwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiadali na pytania przedsiębiorców. Ośrodek Enterprise Europe Network reprezentowała 

Grażyna Zagorzelska oraz Krzysztof Kucharski. Głównym tematem rozmów z przedsiębiorcami było przedstawienie możliwości Ośrodka przy 

wspieraniu współpracy międzynarodowej i nawiązywaniu kontaktów handlowych z firmami w Unii Europejskiej. 

 
GZ 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 

9 września 2018 r. odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.  

W trakcie targów podmioty ekonomii społecznej z regionu łódzkiego miały doskonałą okazję do prezentacji swoich wyrobów i usług. Pod-

mioty ekonomii społecznej były reprezentowane głównie przez spółdzielnie socjalne oraz podmioty reintegracyjne. Tradycyjnie największym 

powodzeniem cieszyły się punkty gastronomiczne, gdzie była okazja zjeść smaczny posiłek i wypić dobrą kawę. Liczną grupę stanowili uczest-

nicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy zaprezentowali swoje usługi i wyroby (rękodzieło, wyroby meblowe, zabiegi rehabilitacyjne). Dla 

najmłodszych przewidziano wiele konkursów, zajęcia sportowe i plastyczne, warsztaty taneczne, malowanie twarzy itp.  

Targom towarzyszyło seminarium dotyczące wsparcia osób chorujących psychicznie. 

Na zakończenie odbyła się uroczysta gala, podczas której dokonano podsumowania i wręczono podziękowania dla wszystkich podmiotów 

biorących udział w imprezie. Nagrodę dla Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu. 

Na Targach nie mogło zabraknąć Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, która zachęcała do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, 

udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach oraz usługach doradczych.  
ŁK 
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NASZE PROJEKTY 

Zatoka Sportu, nowy obiekt Politechniki Łódzkiej, był miejscem kolejnej konferencji w kampanii „Prawo do przedsiębiorczości – małe 

firmy, wielkie zmiany” zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Podobne spotkania w regionie łódzkim odbyły się 12 września w Bełchatowie i 21 września w Kutnie. Podczas konferencji podano informacje 

o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także 

ofercie ZUS. 

W łódzkiej konferencji udział wzięła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Stwierdziła, że Konstytucja Biznesu już 

działa, czego dowodem jest fakt, że na zapisane w niej klauzule i prawa w rozstrzyganiu sporów coraz częściej powołują się sądy. Pani minister 

ogłosiła, że wkrótce procedowana będzie kolejna ustawa dotycząca zatorów płatniczych oraz nastąpi nowelizacja prawa zamówień publicz-

nych. Podkreśliła, że celem kampanii (dotychczas ponad 70 takich konferencji w całym kraju) jest nie tylko informowanie o zaszłych i plano-

wanych zmianach w prawie, ale również zebranie opinii i uwag przedsiębiorców na temat tych regulacji. 

 

Więcej informacji o programie konferencji oraz wszystkie prezentacje dostępne są na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl 

 

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, gdzie przedstawiciele firm mogli skorzystać z porad ekspertów z Ministerstwa Przedsiębior-

czości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Infor-

macyjnego Funduszy Europejskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Regionalny ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości również miał stoisko w tej strefie, podobnie jak na 

spotkaniu w Kutnie. 
KK 

Spotkanie dla przedsiębiorców z cyklu  
„Prawo do przedsiębiorczości” 

 Łódź, 11 października 2018 r. 
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK  
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Kampania 2018-2019 

Kampania Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna 

Trzyletnia Kampania Państwowej Inspekcji Pracy Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna dobiegła końca. Powstało wiele materiałów 

informacyjnych i narzędzi, m.in. poradniki i broszury informacyjne, filmy instruktażowe, spoty audio. Opisano i przeanalizowano wypadki 

przy pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, a także inni zainteresowani mogą z nich ko-

rzystać także po zakończeniu Kampanii. 

 

Więcej informacji: http://www.bhpnatak.pl 

https://healthy-workplaces.eu 
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Biuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje,  

wskazuje zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową 

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu  

http://www.ciop.pl 

https://www.pip.gov.pl 

http://www.bhpnatak.pl 
 

MKS 

W tym roku Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przypada w dniach 22-26 października. Dotyczy przede wszystkim 

zarządzania bezpieczeństwem związanym z substancjami niebezpiecznymi, zgodnie z tematem trwającej Kampanii Zdrowe i bezpieczne miej-
sca pracy. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości włącza się w obchody Tygodnia BHP rozpowszechniając materiały informacyjno-

promocyjne. Wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Łódzkim organizuje 

konferencję Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii, dnia 23 października 2018 r. w Dużej Auli im. Anny Chrząszczewskiej na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12. 

Europejski Tydzień  

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/european-week-safety-and-health-work-2018-fast-approaching 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6600390441340371274166& wydarzenia_  

wydarzenie_id=927 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Participant Portal tylko do końca roku 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

Komisja Europejska przygotowała nowy portal dotyczący programów Unii Europejskiej - Funding & Tender Opportunities. Participant 

Portal zostanie zamknięty z końcem roku. Nowy będzie jedynym miejscem do szukania i zarządzania unijnymi grantami i zamówieniami pu-

blicznymi. Obejmie wszystkie centralnie zarządzane programy Unii Europejskiej przed rozpoczęciem kolejnej wieloletniej perspektywy finan-

sowej w 2021 r. 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało program dofinansowania staży zagranicznych dla przedstawicieli przedsię-

biorstw. Staże mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach za granicą, posiadających doświadczenie w działalno-

ści badawczo-rozwojowej i komercjalizacji jej wyników. Stażyści będą włączeni do zespołów pracujących nad projektami badawczymi. 

Możliwe są dwa warianty stażu. Podstawowy (do 2 miesięcy) dotyczy rozwoju podstawowych kompetencji, a zaawansowany (2 do 6 mie-

sięcy) rozwija wybrane umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji.  

O przyznanie grantu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa (w szczególności  mające status centrum badawczo-rozwojowego) współpracujące 

z zagranicznym partnerem na podstawie umowy lub listu intencyjnego. 

Termin składania wniosków: do 31 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/top100-innowatorzy-gospodarki/ 

TOP100 Innowatorzy Gospodarki 

Belgia 

Stypendia dla osób po doktoracie w ramach Akcji Maria Skłodowska-Curie 

Termin składania wniosków: 15 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://if-at-ulb.ulb.be 

 

Islandia 

Stypendia w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies 

Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

 

Niemcy 

Stypendia DAAD: 

pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 

staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich  

Termin składania wniosków: 15 listopada 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/ 

 

Granty i stypendia dla naukowców 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
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Szwajcaria 

CERN 

Stypendia rządowe dla doktorantów i doktorów 

Termin składania wniosków: 15 listopada 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants.html 

 

Turcja 

Stypendia TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) na badania, wykłady, konferencje 

Składanie wniosków: non-stop 

Więcej informacji: 

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-

scientists-on-sabbatical-leave 

 

USA 

Stypendium Fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA 

Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/? 

 

Stypendia programu Fulbright Schuman na pobyty badawcze o tematyce USA-UE 

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2018 r. 

Więcej informacji: 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research 

 

Włochy 

Stypendia w European University Institute 

 dla osób do 5 lat po doktoracie – Max Weber Programme 

Termin składania wniosków: 18 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships 

 dla osób powyżej 5 lat po doktoracie – Jean Monnet Fellowships 

Termin składania wniosków: 25 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships 

 

Stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 

Terminy składania wniosków:  

15 stycznia 2019 r. na semestr jesienny 

15 kwietnia 2019 r. na semestr letni 

Więcej informacji: 

https://www.bfny.org/en/apply/requirements 

 

Kraje Europy 

Stypendia EMBO – 2-letnie stypendia postdoktorskie 

Wnioski można składać cały rok 

Więcej informacji: 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 

Kraje Unii Europejskiej i stowarzyszone 

ERC Starting Grants - granty dla naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie 

Termin składania wniosków: 17 października 2018 r. 

Więcej informacji: 

https://erc.europa.eu/node/1343 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
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Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj  

spotkania 

SC6 - Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective socie-
ties – Europa w zmieniającym się świecie 
Więcej informacji: 

https://sc6-2019-brokerage.b2match.io  

8.11.2018  Warszawa  
dzień  

informacyjny  

Smart City 
Więcej informacji: 

https://www.transport-ncps.net/smart-city-brokerage-event-barcelona-13-14-

november-18  

13-14.11.2018  Barcelona  
spotkania  

brokerskie  

Societal challenges 2 -Wyzwania społeczne – Konkursy 2018 
Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-

societal-challenge-2-calls-2018  

14.11.2018  Bruksela  
dzień  

informacyjny  

Horizon 2020 Space – Przestrzeń kosmiczna 
Więcej informacji: 

https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io  

14-15.11.2018  Berlin  

dni informacyjne  

i spotkania  

brokerskie  

Nanotechnology, Advanced Materials, Manufacturing & Processing 
Więcej informacji: 

https://nmp2018.b2match.io  

20.11.2018  Bruksela  
spotkania  

brokerskie  

Dni informacyjne i spotkania brokerskie  

dotyczące konkursów w programie  

Horyzont 2020  

Listopad 2018 

ERC Synergy Grants – na nowatorskie, interdyscyplinarne projekty badawcze 

Termin składania wniosków: 8 listopada 2018 r. 

Więcej informacji: 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 

Więcej informacji: 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 

Źródła: 
http://www.kpk.gov.pl 

http://regionalny.uni.lodz.pl 

https://ec.europa.eu 

http://www.bip.nauka.gov.pl 

https://www.euraxess.pl 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
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OKIEM STATYSTYKA 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BORO20171014001  Rumuńskie przedsiębiorstwo produkuje obuwie z wkładkami ortopedycznymi, zaprojektowane 
specjalnie dla dzieci. Firma dysponuje nowoczesnym zakładem i maszynami, które pozwalają 
na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Firma 
nawiąże partnerstwo biznesowe z beneficjentami, na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy pośrednictwa handlowego.  

2. BOUK20171108002  Zdobywający nagrody producent sprzętu medycznego z południowo-wschodniej Wielkiej Bry-
tanii specjalizuje się w produktach powleczonych gumą. Firma poszukuje dystrybutorów 
z kontaktami w sektorze medycznym dla swoich nowych, 100% wodoodpornych opatrunków 
i ochraniaczy gipsu na ręce i nogi.  

3. BRNL20171124001  Kreatywna firma z siedzibą w Holandii projektuje i produkuje całą gamę drewnianych zaba-
wek dla dzieci. Do produkcji kolekcji zabawek firma poszukuje nowego partnera, który jest 
zainteresowany współpracą w ramach umowy produkcyjnej.  

4. BOTR20171204001  Turecka firma z siedzibą w Izmirze produkuje chipsy, przekąski, orzechy oraz draże. Firma 
poszukuje dystrybutorów i partnerów handlowych zainteresowanych tego rodzaju produktami 
oraz oferuje możliwość ich produkcji pod markami własnymi.  

5. BOIL20171026001  Wiodąca firma z Izraela rozwija wysokiej jakości zestaw diagnostyczny do wykrywania infek-
cji oraz przesiewowych badań genetycznych. Firma świadczy również usługi związane z anali-
zami składu dla firm kosmetycznych i sektora biotechnologicznego, obejmujące oznaczenie 
próby, produkcję na zamówienie oraz logistykę, zapewnienie jakości, konsulting prawny. Fir-
ma szuka dystrybutorów jak również firm farmaceutycznych, aptek, startupów, producentów 
kontraktowych dla outsourcingu oraz umów usługowych.  

6. BOJP20171211001  Japońska firma z zespołem obywateli brytyjskich, francuskich i japońskich świadczy szereg 
usług dla europejskich przedsiębiorstw w Japonii, w tym usługi księgowe, administracyjne, 
podatkowe, ubezpieczenia i inne. Podejście firmy do punktu kompleksowej obsługi oznacza, 
że klienci europejscy mogą korzystać z wewnętrznej, spersonalizowanej pomocy technicznej 
i skupiać się wyłącznie na rozwoju działalności. Połowa klientów firmy to Europejczycy 
w związku z tym firma poszukuje innych partnerów w UE w ramach umów serwisowych.  

7. BOTR20171218001  Turecka firma z regionu Isparta, specjalizująca się w połowie i przetwarzaniu sandaczy, pstrą-
gów i raków, a także innych ryb, poszukuje dystrybutorów z dobrymi kontaktami z centrami 
handlowymi, sklepami z produktami morskimi lub restauracjami z owocami morza.  

8. BOAM20171122002  Armeński producent gier psychologicznych/ćwiczących pamięć dla dzieci poszukuje agentów 
i dystrybutorów.  

9. BOAM20171124001  Armeńska firma specjalizująca się w produkcji wina poszukuje agentów i dystrybutorów do 
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub umowy agencyjnej.  

F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszuki-

waniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie 

numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny  

na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń. 

OFERTY KOOPERACJI 

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju 

i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie 
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BIBLIOTEKA 

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,  

przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny 

ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej.  

Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Tomasz Miziołek Międzyna-
rodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź, 2016. 

 

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, a 

także czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu finansów mię-

dzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współ-

czesnym międzynarodowym systemie finansowym. Publikacja dotyczy 

problematyki współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowego systemu fi-

nansowego.  

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia 

genezę międzynarodowego systemu walutowego oraz uwarunkowania 

działania pieniądza światowego w gospodarce globalnej. Druga część 

wprowadza czytelnika w zasady budowy i funkcjonowania jednolitego 

rynku finansowego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wyzwań zrów-

noważonego rozwoju rynków finansowych. Ostatnia część publikacji 

koncentruje się na podmiotach działających w ramach międzynarodowe-

go systemu finansowego (monetarnych instytucjach finansowych oraz 

funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych). 

W opracowaniu uwzględnione zostały najnowsze trendy obecne w 

gospodarce globalnej. Na uwagę zasługuje analiza ekologicznego wy-

miaru funkcjonowania rynków finansowych. Pubikację wyróżnia różno-

rodność i aktualność poruszonej problematyki.   

Książka napisana jest przez pracowników Katedry Finansów i Inwe-

stycji Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowana zo-

stała w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych 

programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w 

języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinanso-

wanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. 
A.D. 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 




