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Z 
asady wynikające z komuni-

katu Komisji do Rady, Par-

lamentu Europejskiego, Eu-

ropejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Re-

gionów „Najpierw myśl na małą skalę” 

Program „Small Business Act” dla Euro-

py. 

 Doceniając istotny wpływ funkcjo-

nowania małych i średnich przedsię-

biorstw (dalej jako: MŚP) na rozwój 

rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

w 2008 r. przyjęto dokument „Najpierw 

myśl na małą skalę” Program „Small 

Business Act” dla Europy (KOM(2008) 

394) (dalej jako: SBA). Podstawowe 

założenie programu SBA opiera się na 

przekonaniu, że osiągnięcie możliwie 

najlepszych ram działalności dla MŚP 

zależy przede wszystkim od sposobu 

postrzegania przedsiębiorców przez spo-

łeczeństwo. Pozytywne nastawienie do 

MŚP powinno należeć do głównego nur-

tu polityki, w zakresie opracowywania 

przepisów i w odniesieniu do usług pu-

blicznych. Celem aktu jest także wspie-

ranie rozwoju MŚP poprzez m. in. po-

maganie im w utrzymujących się trudno-

ściach, które utrudniają ten rozwój, cze-

go wyrazem jest zasada „najpierw myśl 

na małą skalę”.  

 Cel ten powinien zostać osiągnięty 

poprzez realizację przez UE oraz pań-

stwa członkowskie zestawu 10 zasad 

służących za wytyczne przy opracowy-

waniu i realizacji polityki; zestawu no-

wych wniosków legislacyjnych opierają-

cych się na zasadzie „najpierw myśl na 

małą skalę” (do których należy Ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń gru-

powych dotyczące pomocy państwa 

(GBER); Rozporządzenie ustanawiające 

statut europejskiej spółki prywatnej; 

Dyrektywa w sprawie obniżonych sta-

wek VAT; Wniosek legislacyjny w spra-

wie dalszej modernizacji, uproszczenia 

i zharmonizowania istniejących zasad 

dotyczących faktur VAT w celu zmniej-

szenia obciążeń administracyjnych dla 

przedsiębiorstw; Zmiana dyrektywy  

2000/35/WE w sprawie opóźnień w płat-

nościach, mająca na celu zagwarantowa-

nie, by MŚP terminowo otrzymywały 

zapłatę w ramach wszelkich transakcji 

handlowych) oraz zestawu nowych środ-

ków politycznych, wdrażających 10 za-

sad na szczeblu unijnym i krajowym.  

 Rząd polski nie przyjął specjalnej 

strategii dotyczącej wdrażania SBA 

a ocena wdrażania wskazanych w akcie 

praktyk jest wskazana w Krajowym Pro-

gramie reform. Organem odpowiedzial-

nym za wdrażanie SBA jest w Polsce 

Ministerstwo Gospodarki i działająca 

w jego strukturach Polska Agencja Roz-

woju Przedsiębiorczości (PARP). 

FOCUS SMEs FOCUS SMEs --  Visibility through Cooperation Visibility through Cooperation   

in Lodzkie Regionin Lodzkie Region  

LOCAL VISIBILITY ACTION 

„NAJPIERW MYŚL  

NA MAŁĄ SKALĘ”  
 

PROGRAM SMALL BUSINESS ACT 

DLA EUROPY 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 



5 

I. Zestaw 10 zasad służących za wytyczne przy opracowy-

waniu i realizacji polityki  

1. UE i państwa członkowskie powinny stworzyć wa-

runki, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa 

rodzinne mogą prosperować, a przedsiębiorczość 

jest nagradzana 

Realizując założenia tej zasady: 

Komisja:  

 będzie propagowała kulturę przedsiębiorczości oraz uła-

twiała wymianę najlepszych praktyk w edukacji dotyczącej 

przedsiębiorczości, m. in. poprzez uruchamianie inicjaty-

wy „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, której celem 

jest promowanie wymiany doświadczeń i szkoleń dla no-

wych przedsiębiorców, 

 zainicjuje organizację „Euro-pejskiego Tygodnia MŚP” 

w 2009 r., w ramach którego odbędzie się w całej Europie 

wiele imprez i kampanii,  

 dążąc do większej aktywności kobiet będzie propagowała 

programy zachęcające kobiety do tworzenia własnych 

przedsiębiorstw oraz stworzy ogólno-wspólnotową sieć 

ambasadorek przedsiębiorczości.  

Państwa członkowskie:  

 mając na uwadze konieczność pobudzania innowacyjnych 

i przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży wprowadzą 

do programów nauczania w szczególności w szkolnictwie 

średnim ogólnokształcącym przedmiot odnoszący się do 

przedsiębiorczości a także zapewnią by znaczenie przed-

siębiorczości było odpowiednio uwzględnione w doskona-

leniu zawodowym nauczycieli,  

 w celu ułatwienia możliwości przenoszenia przedsię-

biorstw wprowadzą system podatkowy (w szczególności 

podatek od darowizn, opodatkowanie dywidend i podatek 

majątkowy), który nie zawiera zbędnych utrudnień 

w przenoszeniu własności przedsiębiorstw, system mający 

na celu ułatwienie kontaktu między miedzy właścicielami 

przedsiębiorstw a osobami zainteresowanymi ich naby-

ciem, zapewnią doradztwo i wsparcie w procesie przeno-

szenia własności przedsiębiorstw,  

 ponadto, w celu zwiększenia potencjału przedsiębiorczości 

zapewnią doradztwo i wsparcie dla kobiet-przedsiębiorców 

oraz imigrantów chcących rozpocząć działalność gospo-

darczą.  

2. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, by 

uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo 

zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko 

drugą szansę 

Realizując założenia tej zasady: 

 Komisja będzie promowała politykę drugiej szansy po-

przez ułatwianie wymiany najlepszych praktyk między pań-

stwami członkowskimi.  

Z kolei państwa członkowskie:  

 podejmą kroki celem zapewnienia by procedury prawne 

podejmowane przy zamykaniu działalności gospodarczej 

w przypadku bankructwa niemającego związku z narusze-

niem prawa trwały nie dłużej niż rok, a przedsiębiorcy 

ponownie rozpoczynający działalność mogli być traktowa-

ni na równi z nowopowstającymi firmami, np. odniesieniu 

do programów pomocy, 

 propagują pozytywne nastawienie społeczeństwa  wobec 

umożliwienia przedsiębiorcom ponownego rozpoczęcia 

działalności, np. poprzez publiczne kampanie informacyj-

ne. 

3. UE i państwa członkowskie powinny opracować 

przepisy zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą 

skalę”, biorąc pod uwagę specyfikę MŚP przy opra-

cowywaniu prawodawstwa, a także uprościć istnie-

jące otoczenie regulacyjne 

Realizując założenia tej zasady w odniesieniu do założenia 

„najpierw myśl na małą skalę”: 

Komisja będzie stosowała wspólne daty wejścia w życie roz-

porządzeń i decyzji dotyczących działalności gospodarczej 

oraz będzie publikowała coroczne zestawienie dotyczące wej-

ścia w życie takich przepisów.  

Ponadto Komisja i państwa członkowskie:  

 zapewnią zminimalizowanie kosztów i obciążeń dla przed-

siębiorstw, np. poprzez stosowanie takich zasad jak wza-

jemne uznawanie, samoregulacja i współregulacja,  

 dokonają dokładnych ocen wpływu przyszłych inicjatyw 

legislacyjnych i administracyjnych na MŚP („test MŚP”) 

i uwzględnią wnioski z tej oceny przy opracowywaniu 

kolejnych aktów prawnych,  

 przed przyjęciem wszelkich wniosków legislacyjnych lub 

propozycji administracyjnych mających wpływ na przed-

siębiorczość przeprowadzą konsultacje z zainteresowany-

mi stronami, w tym organizacjami MŚP, które trwać będą 

co najmniej 13 tygodni. 

Państwa członkowskie wzywa się do stosowania przepisów 

dotyczących elastyczności w odniesieniu do MŚP przy wdra-

żaniu prawodawstwa unijnego oraz unikania nadmiernej regu-

lacji (tzw. „gold-plating”).  

„NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ” - PROGRAM SMALL BUSINESS ACT DLA EUROPY 
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Realizując założenia tej zasady w odniesieniu do założenia 

o poprawie otoczenia regulacyjnego:  

 Komisja przedstawi propozycje zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych dla przedsiębiorstw niezbędnych do osią-

gnięcia celu, jakim jest ich zmniejszenie o 25 % do 2012 r. na 

poziomie UE. 

Państwa członkowskie:  

 zapewnią szybkie przyjęcia wniosków legislacyjnych od-

noszących się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych 

wynikających z prawodawstwa UE oraz  

 przyjmą wniosek Komisji umożliwiający państwom człon-

kowskim zwiększenie progu dla obowiązkowej rejestracji 

płatników VAT do 100 000 EUR. 

4. UE i państwa członkowskie powinny sprawić, by 

organy administracji publicznej odpowiednio reago-

wały na potrzeby MŚP, ułatwiając w największym 

możliwym stopniu funkcjonowanie MŚP, w szcze-

gólności poprzez promowanie rozwiązań  

e-administracji i punktów kompleksowej obsługi 

przedsiębiorstw 

Realizując założenia tej zasady: 

Państwa członkowskie:  

 zmniejszą poziom opłat wymaganych przy rejestracji dzia-

łalności gospodarczej, wzorując się na najlepszych pod 

tym względem państwach UE, skrócą czas konieczny do 

założenia działalności do okresu krótszego niż tydzień 

a także ograniczą i uproszczą proces uzyskiwania licencji 

i zezwoleń na prowadzenie działalności a termin przyzna-

wania takich licencji i zezwoleń nie będzie dłuższy na 

1 miesiąc, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje 

poważne zagrożenie dla obywateli lub środowiska,  

 ustanowią punkty kontaktowe, do których zgłaszane będą 

informacje o przepisach lub procedurach uznanych za 

utrudniających działalność MŚP w sposób nieproporcjo-

nalny lub niepotrzebny, 

 nie będą zwracać się do MŚP z wnioskiem o udzielenie 

informacji, które są w posiadaniu organów administracji, 

chyba że wymagają one uaktualnienia, a w stosunku do 

mikroprzedsiębiorstw zapewnią, że nie będą one proszone 

o udział w badaniach statystycznych organizowanych 

przez władze państwowe bądź regionalne lub lokalne biura 

statystyczne częściej niż raz na trzy lata, pod warunkiem 

że nie jest to sprzeczne z zapotrzebowaniem na informacje 

statystyczne i inne informacje.  

5. Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do 

potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówie-

niach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możli-

wości pomocy państwa dla MŚP 

W celu realizacji tej zasady 

Komisja:  

 przedstawi stosowany na zasadzie dobrowolności kodeks 

najlepszych praktyk dla instytucji zamawiających, który 

będzie zawierał wytyczne dotyczące sposobów ogranicze-

nia biurokracji i zapewnienia przejrzystości informacji 

oraz równorzędnych warunków dla MŚP,  

 ułatwi dostęp do informacji o zamówieniach publicznych 

poprzez uzupełnienie istniejących unijnych stron interneto-

wych dotyczących zamówień publicznych o informacje 

takie jak fakultatywna publikacja ogłoszeń o zamówie-

niach nieprzekraczających obowiązującego progu, umożli-

wiające wyszukiwanie partnerów handlowych oraz zapew-

niające przejrzystość wymogów stosowanych w zamówie-

niach publicznych,  

 opublikuje Vademecum dotyczący pomocy państwa dla 

MŚP w celu zwiększenia świadomości na temat istnieją-

cych możliwości wsparcia.  

Z kolei państwa członkowskie muszą:  

 utworzyć elektroniczne portale w celu poszerzenia dostępu 

do informacji na tematy związane z zamówieniami pu-

blicznymi, 

 zachęcać instytucje zamawiające do podziału zamówień na 

części w stosownych przypadkach oraz umożliwienia pod-

wykonawstwa,  

 zachęcać do konstruktywnego dialogu i wzajemnego zro-

zumienia między MŚP i dużymi klientami poprzez działa-

nia takie jak przekazywanie informacji, szkolenia, monito-

rowanie i wymiana dobrych praktyk. 

6. Unia Europejska razem z państwami członkowskimi 

powinny ułatwiać MŚP dostęp do finansowania, 

w szczególności do kapitału podwyższonego ryzyka, 

do mikrokredytów oraz finansowania typu mezzani-

ne, budując jednocześnie otoczenie prawne i bizne-

sowe przyczyniające się do terminowych płatności 

w transakcjach handlowych 

Komisja:  

 zapewnia państwom członkowskim wsparcie w wypraco-

waniu „programów gotowości inwestycyjnej” oraz  

 rozważy możliwości wprowadzenia systemu prywatnego 

inwestowania, służącego usprawnieniu inwestycji transgra-

nicznych i umocnieniu europejskiego rynku kapitału  

venture.  

Państwa członkowskie:  

 opracują programy finansowania, uproszczą regulacje 

prawno-podatkowe, aby zachęcać przedsiębiorstwa do 

inwestowania oraz uniemożliwiać funduszom venture capi-

„NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ” - PROGRAM SMALL BUSINESS ACT DLA EUROPY 
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tal aktywnym na jednolitym rynku inwestowanie na takich 

samych warunkach, jak fundusze krajowe,  

 będą w pełni wykorzystywać fundusze dla MŚP przewi-

dziane w programach polityki spójności i innych. 

7. Unia Europejska razem z państwami członkowskimi 

powinny zachęcać MŚP do bardziej intensywnego 

korzystania z możliwości, jakie oferuje jednolity 

rynek, w szczególności poprzez poprawę sposobu 

rządzenia i informowania w sferze jednolitego ryn-

ku, w celu lepszego reprezentowania interesów MŚP 

w trakcie wypracowywania standardów oraz uła-

twiania im dostępu do ochrony patentów i znaków 

towarowych 

Komisja:  

 będzie gromadziła informacje na temat działania jednolite-

go rynku w celu rozpoznania ewentualnych nieprawidło-

wości w jego funkcjonowaniu,  

 będzie stale zwiększać wsparcie finansowe na rzecz propa-

gowania udziału MŚP oraz ochrony ich interesów w proce-

sie normalizacji, a także doinformowania MŚP na temat 

norm europejskich i poprawy ich stosowania wśród MŚP,  

 ograniczy opłaty za ochroną wspólnotowego znaku towa-

rowego,  

 będzie dążyła do zniwelowania rozdrobnienia zasad ochro-

ny konsumenta w celu ułatwienia MŚP prowadzenia han-

dlu ponad granicami, w tym poprzez zmniejszanie spoczy-

wających na nich obciążeń administracyjnych. 

Ponadto, KE i państwa członkowskie będą ściśle współpraco-

wać w celu utworzenie punktów informacyjnych dla MŚP, 

koordynowanych przez przedstawicieli stowarzyszeń MŚP.  

Z kolei państwa członkowskie celem wykonania tej zasady:  

 zapewnią prawidłowe stosowanie zasady wzajemnego 

uznawania,  

 umocnią unijną sieć rozwiązywania problemów SOLVIT,  

 świadczyć będą MŚP usługi doradcze, w tym zapewnią 

wsparcie w przypadku potrzeby ochrony MŚP przed nie-

uczciwymi praktykami handlowymi,  

 nakłaniać będą krajowe organy stanowiące normy oraz 

europejskie organizacje normalizacyjne do prowadzenia 

kampanii propagujących i informacyjnych, służących za-

chęceniu MŚP do skuteczniejszego korzystania z norm 

i dostarczania informacji zwrotnych na temat ich treści 

8. Unia Europejska razem z państwami członkowskimi 

powinny propagować doskonalenie umiejętności w 

MŚP i wszelkie przejawy innowacji. Powinny zachę-

cać MŚP do inwestycji w badania naukowe i do 

uczestnictwa w programach wspierających badania 

i rozwój oraz do badań prowadzonych we współpra-

cy transgranicznej, do budowania klastrów oraz 

aktywnego zarządzania własnością intelektualną 

przez MŚP 

Do zadań Komisji w tym obszarze należy:  

 stałe wspieranie programów mobilności praktykantów oraz 

kształcenia,  

 wspieranie tworzenia przez zainteresowane strony interne-

towego portalu poświęconego e-umie-jętnościom i karie-

rze,  

 uproszczenie zasady pomocy państwa dotyczącej wspoma-

gania badań, rozwoju i innowacji, w szczególności za po-

mocą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupo-

wych,  

 dążenie do wspomagania uczestnictwa MŚP w przekazy-

waniu wiedzy, poprzez wprowadzenie projektu wspomaga-

jącego finansowanie wprowadzania do obrotu własności 

intelektualnej,  

 zmobilizowanie MŚP do aktywnego uczestnictwa w dzia-

łaniach, jakie prowadzi Europejski Instytut Innowacji 

i Technologii (EIT), w celu umożliwienia im korzystania 

ze sposobów przekazywania wiedzy upowszechnianych 

przez EIT.  

Państwa członkowskie wzywa się do:  

 pobudzania MŚP do umiędzynarodowienia swojej działal-

ności i do szybkiego wzrostu, w tym poprzez uczestnictwo 

w innowacyjnych klastrach oraz otwierania się na współ-

pracę w ramach programów badań naukowych,  

 upowszechniania możliwości rozwoju kompetencji MŚP 

w dziedzinie badań i innowacji, za pomocą uproszczenia 

dostępu do publicznej infrastruktury badawczej, korzysta-

nia z usług badawczo-rozwojowych, zatrudniania i szkole-

nia wykwalifikowanych pracowników,  

 zapewniania w toku wdrażania programu polityki spójno-

ści ułatwień w dostępie MŚP do finansowania związanego 

z przedsiębiorczością, innowacją i wiedzą,  

 wspomagania rozwoju świadomości elektronicznej przed-

siębiorstw, aby umożliwić e- fakturowanie i obsługę 

w ramach e-administracji. 

9. Unia Europejska razem z państwami członkowskimi 

powinny umożliwić MŚP wykorzystanie szans zwią-

zanych z wyzwaniami ekologicznymi. Należy zapew-

nić informacje, wiedzę specjalistyczną i zachętę  

finansową dla pełniejszego wykorzystania szans, 

jakie dają nowe, ekologiczne rynki i poprawa efek-

tywności energetycznej, poprzez wdrażanie syste-

mów zarządzania środowiskiem naturalnym w MŚP 

„NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ” - PROGRAM SMALL BUSINESS ACT DLA EUROPY 
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Komisja:  

 ułatwia MŚP dostęp do systemu ekozarządzania i audytu w 

UE poprzez uproszczenie procedur związanych z ochroną 

środowiska, obniżki opłat oraz możliwość rejestracji kla-

strów,  

 sfinansuje sieć ekspercką w dziedzinie ochrony środowiska 

i efektywności energetycznej w ramach Enterprise Europe 

Network, która będzie udzielała porad na temat ekowydaj-

nej działalności, potencjału rynkowego i możliwości finan-

sowania bardziej wydajnej działalności, 

 opracowuje nowe formy wspomagania nowo tworzonych 

innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym MŚP w dziedzinie 

ekoinnowacji, które będą miały na celu ułatwienia w dostę-

pie do rynku, transferze technologii, stosowaniu norm 

i dostępności finansowania, zgodnie z obecnie obowiązują-

cymi przepisami regulującymi pomoc państwa. 

Państwa członkowskie w tym obszarze:  

 dostarczają zachęt dla ekoefektywnych produktów i form 

prowadzenia działalności gospodarczej np. poprzez progra-

my zachęt oraz do korzystania z uproszczonego podejścia 

w sferze udzielania MŚP pomocy na rzecz ochrony środo-

wiska naturalnego, 

 wykorzystają w pełni sięgającej 2,5 mld EUR puli środków 

zarezerwowanych w programach polityki spójności, prze-

znaczonych na wsparcie dla produktów i procesów przyja-

znych dla środowiska w MŚP. 

10. Unia Europejska razem z państwami członkowskimi 

powinny udzielać wsparcia i zachęt MŚP, aby mogły 

one skorzystać z rozwoju rynków poza UE, w szcze-

gólności za pomocą dostosowanych do rynku dzia-

łań w zakresie wsparcia i szkolenia przedsiębiorców 

Komisja:  

 czynnie przyczyni się do otwierania rynków państw trze-

cich, w szczególności w krajach rozwiniętych i zaawanso-

wanych gospodarkach rozwijających się za pomocą nego-

cjacji na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz 

umów dwustronnych, a także do otwierania rynków zamó-

wień publicznych,  

 utworzy sieć europejskich centrów informacji dla przedsię-

biorstw na wybranych rynkach, w tym Indii i Chin jako 

krajów o szybkim tempie wzrostu gospodarczego,  

 będzie ułatwiała unijnym MŚP dostęp do rynków krajów 

kandydujących i pozostałych państw sąsiadujących z UE, 

za pomocą Enterprise Europe Network oraz przez propago-

wanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” w tych kra-

jach. 

 Państwa członkowskie będą mobilizowały duże przedsię-

biorstwa do przekazywania wiedzy MŚP, umożliwiając im 

zaistnienie na rynkach międzynarodowych.  

 

Autor: Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, kierownik Katedry 

Europejskiego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Łódzki; adwokat 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 

„NAJPIERW MYŚL NA MAŁĄ SKALĘ” - PROGRAM SMALL BUSINESS ACT DLA EUROPY 

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! 

mailto:fundacja@frp.lodz.pl
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FOCUS SMEs FOCUS SMEs --  Visibility through Cooperation Visibility through Cooperation   

in Lodzkie Regionin Lodzkie Region  

LOCAL VISIBILITY ACTION 

NASZE PROJEKTY 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi 

zaprasza na konferencję 

Most do innowacji 
Koalicja Focus SMEs na rzecz innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstw regionu łódzkiego 

dnia 30 września 2014r., godz. 1200 

do rezydencji przemysłowca Wilhelma Lürkensa, Łódź, al. Kościuszki 33/35 (SPATIF) 

1130 - 1200 Rejestracja uczestników, kawa 

1200 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji 

Dr Ewa Sadowska-Kowalska, prezes Zarządu Fun-

dacji Rozwoju Przedsiębiorczości, kierownik ośrodka 

Enterprise Europe Network 

1205 - 1320 Sesja I: Biznes dla Europy – Europa dla biznesu 

Moderator: Prof. dr hab. Zofia Wysokińska, prorek-

tor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkie-

go 

1210 „Najpierw myśl na małą skalę” – Program Small 

Business Act dla Europy 

Prof. dr. hab. Maria Królikowska-Olczak, kierow-

nik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego 

Uniwersytetu Łódzkiego 

1230 Internacjonalizacja małych i średnich firm. Misje dla 

wzrostu 

Dr Tomasz Dorożyński, Katedra Wymiany Między-

narodowej Uniwersytetu Łódzkiego 

1250 Polityka przemysłowa Unii Europejskiej 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, kierow-

nik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego 

Uniwersytetu Łódzkiego 

1310 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli 

dla rozwoju międzynarodowej współpracy łódzkich 

firm 

Małgorzata Wochowska, Regionalne Biuro Woje-

wództwa Łódzkiego w Brukseli 

1320 Dyskusja 

1330 – 1400 Przerwa 

1400 – 1530 Sesja II: Transfer wiedzy i innowacji – ochrona, 

źródła, współpraca 

Moderator: Jolanta Pacura, koordynator Regional-

nego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badaw-

czych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim 

1405 Ochrona własności intelektualnej w przedsiębior-

stwach 

Jolanta Dziubińska, dziekan Okręgu Łódzkiego 

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

1425 Nowe możliwości finansowania współpracy nauki 

i biznesu 

Michał Kaczmarek, Joanna Korczyńska, konsul-

tanci Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Progra-

mów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersy-

tecie Łódzkim 

1445 Standard współpracy instytucji otoczenia biznesu 

w regionie łódzkim 

Dr Dariusz Trzmielak, dyrektor Centrum Transferu 

Technologii Uniwersytetu Łódzkiego 

1505 Usługi Ośrodka Enterprise Europe Network ułatwia-

jące międzynarodowe relacje biznesowe i transfer 

innowacji 

Współpraca nauki z biznesem w projektach FRP 

Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości 

1520 Dyskusja 

1530 Zamknięcie konferencji 

Poczęstunek, rozmowy kuluarowe 

Program konferencji: 

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

 Laboratorium Badań Nanocząstek, Katedra Biofizyki Ogólnej  

Uniwersytetu Łódzkiego 

 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu 

tel. 42 630 36 67, fax 42 632 90 89, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

Partnerzy: 

 Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi 

 Polska Izba Rzeczników Patentowych – Okręg Łódzki 

 Instytut Europejski 

 Telewizja Polska SA o/Łódź 



10 

1 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SIEG , Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2013, www.mg.gov.pl  

K 
ierunki rozwoju nauki 

w Polsce na najbliższe 

lata, zasady prowadzenia 

prac badawczo-rozwo-

jowych, w tym założenia polityki nauko-

wo-technicznej i innowacyjnej realizo-

wanej w oparciu o ścisłą współpracę 

z gospodarką, zostały określone w klu-

czowym dokumencie o nazwie Krajowy 

Program Badań (KPB). Dokument został 

opracowany zgodnie z wytycznymi stra-

tegii rozwojowych wypracowanych na 

poziomie Unii Europejskiej - Strategia 

Europa 2020, Unia Innowacji i europej-

skie programy badawcze, w szczególno-

ści 7 Program Ramowy, program Euro-

pejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

oraz Euratomu, a także na bazie krajo-

wych strategii rozwojowych jak, „Polska 

2030. Wyzwania rozwojowe”, „Polska 

2020”, „Strategia Innowacyjności i Efek-

tywności Gospodarki, SIEG” i opraco-

wany na jej podstawie Program Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 Wszystkie te dokumenty jedno-

znacznie wskazują na konieczność reali-

zacji wspólnego celu, jakim jest wysoka 

aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 

oraz efektywne wykorzystanie przez 

przemysł wiedzy i badań naukowych jako 

czynnika konkurencyjności gospodarki 

zarówno na poziomie unijnym, krajo-

wym, jak i regionalnym.  

 Zgodnie z zapisami SIEG, „przez 

innowacyjność gospodarki należy rozu-

mieć zdolność i motywację podmiotów 

gospodarczych do ustawicznego poszu-

kiwania i wykorzystywania w praktyce 

wyników prac badawczych i rozwojo-

wych, nowych koncepcji, pomysłów 

i wynalazków. Innowacyjność oznacza 

również doskonalenie i rozwój istnieją-

cych technologii produkcyjnych, eksplo-

atacyjnych i dotyczących sfery usług, 

wprowadzanie nowych rozwiązań 

w organizacji i zarządzaniu, doskonale-

nie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza 

dotyczącej gromadzenia, przetwarzania 

i udostępniania informacji”1. 

 Tak więc, Polska, jak i inne kraje 

członkowskie UE została zobligowana 

i zmobilizowana do skupienia działań 

w kierunku B+R i tworzenia innowacyj-

nych produktów i usług. Takie strate-

giczne wspólne podejście krajów człon-

kowskich znalazło odzwierciedlenie 

w zapisach w programach roboczych 

dedykowanych badaniom, jak Program 

Ramowy Badań i Innowacji UE Hory-

zont 2020, ale też znalazło odzwiercie-

dlenie w priorytetach programów opera-

cyjnych funduszy strukturalnych 

w nowym okresie finansowania na lata 

2014-2020, a także programach realizo-

wanych zgodnie z założeniami ww. KPB 

przez NCBIR, NCN i inne agendy rządo-

we.  

 Istotną cechą tych programów  

finansowanych ze środków unijnych, jak 

i krajowych jest ich synergia i komple-

mentarność. 

 Niezwykle ważnym instrumentem 

kierowanym zarówno do środowiska 

naukowego i gospodarczego jest  

Program Ramowy w zakresie badań na-

ukowych i innowacji (2014-2020) Hory-

zont 2020, będący w obecnym wydaniu 

zintegrowaną formą 3 dotychczasowych 

funduszy unijnych wspierających bada-

nia naukowe i innowacje: program ramo-

wy w zakresie badań naukowych (7PR), 

działania na rzecz konkurencyjności 

i innowacji (CIP) oraz dofinansowania 

Europejskiego Instytutu Innowacji 

i Technologii (EIT).  

FOCUS SMEs FOCUS SMEs --  Visibility through Cooperation Visibility through Cooperation   

in Lodzkie Regionin Lodzkie Region  

LOCAL VISIBILITY ACTION 

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA 

WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU 

Jolanta Pacura  
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Rys. 1. H2020, Prezentacja 3 głównych filarów z podziałem na obszary tematyczne  

 Horyzont 2020 przyjmuje zintegro-

wane podejście do małych i średnich 

przedsiębiorstw w oparciu o nową filo-

zofię współpracy między sferą nauki 

i biznesu, wyrażającą się w odejściu od 

dotychczasowego modelu współpracy 

naukowców z przedsiębiorstwami na 

rzecz współpracy przedsiębiorców 

z naukowcami. Program przewiduje  

finansowanie całego procesu badawczo-

rozwojowego, poczynając od badań pod-

stawowych, a kończąc na wprowadzeniu 

na rynek gotowego produktu 

(innowacji). Program dysponuje rekor-

dowym budżetem, blisko 80 mld euro.  

 Struktura programu Horyzont 2020 

oparta została na trzech filarach: wspie-

rania doskonałości w nauce, promowania 

europejskiego przywództwa w przemy-

śle oraz ukierunkowania nauki na poszu-

kiwanie odpowiedzi na najbardziej palą-

ce wyzwania społeczne, takie jak: zmia-

ny demograficzne, środowisko, rolnic-

two, energia i surowce mineralne. 

 Oczekuje się, że 20% całkowitego 

budżetu H2020 trafi do małych i śred-

nich przedsiębiorstw, co oznacza kwotę 

co najmniej 8,65 mld euro przeznaczoną 

na aktywne uczestnictwo MŚP w projek-

tach B+R, zarówno w konsorcjach na-

ukowych, samodzielnych projektach 

firm, jak i wymianie kadr obu sektorów 

tj. akademickiego i pozaakademickiego, 

celem transferu wiedzy i kompetencji. 

Przewidziane rodzaje działań, w jakich 

MŚP mogą uczestniczyć, to wspomniane 

w y ż e j  p r o j e k t y  w s p ó ł p r a c y 

(collaborative projects) – projekty ba-

dawcze i badawczo-innowacyjne realizo-

wane w 3 wymienionych wyżej filarach 

(Rys.1.) ; specjalny Instrument MŚP; 

Fast Track to Innovation – wsparcie 

konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-

outów zmierzających do komercjalizacji 

technologii; działania wspierające MŚP 

typu: INNO-SUP: IPR Helpdesk,  

IPorta2, INNOVA, wsparcie klastrów, 

coaching, mentoring dla MŚP; akcje 

dedykowane dla sieci Enterprise Europe 

Network, działania na rzecz transferu 

technologii; Instrumenty finansowe wy-

sokiego ryzyka (Access to risk finance) - 

pożyczki/ gwarancje i finansowanie ka-

pitałem wysokiego ryzyka; wymiana i 

mobilność naukowców z udziałem MŚP 

(akcje Marii Skłodowskiej-Curie); do-

stęp do infrastruktur badawczych; przed-

komercyjne i innowacyjne zamówienia 

publiczne (PPC Pre-commercial Procu-

rement, PPI, Innovation Procurement). 

 Obok tradycyjnych typów projek-

tów współpracy w obecnym programie 

ramowym jak projekty badawczo-

innowacyjne i innowacyjne, czy projekty 

koordynacyjno-wspierające, pojawiły się 

nowe ważne instrumenty dedykowane 

w sposób szczególny do przedsiębiorstw. 

Są to Fast Track to Innovation 

(Szybka Ścieżka do Innowacji) i SME 

Instrument  ( Instrument  MŚP 

„Innowacje w MŚP”).  

 Fast Track to innovation (FT2I) 

przeznaczony jest na wsparcie działań w 

zakresie innowacji w ramach dwóch 

filarów Wiodąca Pozycja w Przemyśle 

oraz Wyzwania Społeczne. Zostanie on 

uruchomiony jako działanie pilotażowe 

w styczniu 2015 r. Instrument będzie 

funkcjonował w oparciu o stale otwarte 

zaproszenie do składania wniosków, co 

oznacza, że zainteresowane strony będą 

mogły przedstawić wnioski w dowolnym 

czasie, przy czym Komisja Europejska 

ustali trzy daty w roku w celu ich oceny. 

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU 
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W trakcie akcji pilotażowej przewidzia-

no sfinansowanie około 100 wniosków 

projektowych. Działania będą realizowa-

ne w 2 schematach. W schemacie pierw-

szym idea projektu powstanie w firmie, 

np. małym i średnim przedsiębiorstwie, 

i to ona przewodzić będzie pracom mię-

dzynarodowego konsorcjum. 60% bu-

dżetu w tej wersji trafi do firm. W sche-

macie nr.2, idea projektu powstaje na 

uczelni lub w instytucie badawczym, 

z którego wyłoniona zostanie firma typu 

spin-out. W tym przypadku pracom kon-

sorcjum przewodzi jednostka badawcza, 

a podział budżetu przewidziano w pro-

porcji - 60% otrzymuje jednostka/i bad-

awcza/e, a 40% firma/y.  

 Szczególnie interesującym działa-

niem dedykowanym przedsiębiorstwom, 

które pojawiło się po raz pierwszy, jest 

nowy instrument MŚP „Innowacje 

w MŚP”. Instrument ten stanowi jedno-

lity i prosty mechanizm finansujący 

przedsiębiorstwa zorientowane na biznes 

oraz na wytworzenie rynkowych inno-

wacji. Zasadą jest, iż tylko pojedyncze 

przedsiębiorstwo lub ich grupa, może 

wystąpić o grant w celu sfinansowania 

projektów o odpowiednim potencjale 

ekonomicznym i społecznym. W przy-

padku gdy przedsiębiorstwa mają zamiar 

współpracować z uniwersytetami lub 

innymi organizacjami, mogą one wy-

łącznie zlecać im zadania na zasadzie 

podwykonawstwa. Wsparcie oferowane 

jest w 3 powiązanych ze sobą fazach. 

Każde MŚP może ubiegać się tylko 

o jeden projekt w tym samym momen-

cie, niezależnie od fazy do jakiej apliku-

je. Wsparcie dla MŚP obejmuje cały 

proces tworzenia innowacji, począwszy 

od studium wykonalności (feasibility 

part), poprzez fazę B+R (główny grant 

obejmujący finansowanie prototypu 

i powielanie rynkowe), po komercjaliza-

cję. Dwie pierwsze fazy wspierane są za 

pośrednictwem instrumentów bezzwrot-

nych (grantów), trzecia zaś (komer-

cjalizacja) za pośrednictwem finansowa-

nia zwrotnego oraz innych dostępnych 

mechanizmów. Zakończenie jednej fazy 

pozwoli MŚP przejść do fazy kolejnej 

i ubiegać o dofinansowanie za pośred-

nictwem omawianego instrumentu. Bar-

dzo ciekawą formą wsparcia, towarzy-

szącą temu mechanizmowi w dwóch 

pierwszych fazach, jest zapewnienie 

firmom wyspecjalizowanych usług men-

toringu i coachingu przez sklasyfikowa-

nych specjalistów (lista KE).  

 W chwili obecnej opublikowano 

informacje dotyczące konkursów na lata 

2014-2015 (system dwuletni ogłaszania 

konkursów) wraz z listą obszarów, 

w ramach których mogą być składane 

propozycje projektów. 

Rys. 2. Small and Medium Enterprise (MŚP) 

- prezentacja możliwości uczestnictwa MŚP  

w H2020 

Rys. 3 Fazy wsparcia w Instrumencie MŚP „Innowacje w MŚP”  

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU 
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Aktualnie obowiązujące obszary: 

•  technologie informatyczne, 

•  nanotechnologie, materiały zaawan-

sowane technologicznie oraz zaawan-

sowane technologie produkcji, 

 kliniczna walidacja biomarkerów oraz 

urządzenia diagnostyki medycznej, 

 efektywne środowiskowo i eko-

innowacyjne rozwiązania w zakresie 

produkcji żywności, 

• rozwiązania w zakresie tzw. blue  

growth (korzystanie z zasobów mórz 

i oceanów), 

• nisko-emisyjne źródła energii, 

• innowacyjne technologie w sektorze 

transportu, 

• eko-innowacje i efektywne wykorzy-

stanie surowców, 

• biotechnologia, 

• rozwiązania w zakresie ochrony waż-

nej infrastruktury miejskiej przed za-

grożeniami (np. terrorystycznymi), 

• technologie kosmiczne. 

 Instrument dla SME (MŚP) jest 

jednym z wielu możliwości skorzystania 

z publicznych środków na realizację 

celów rozwojowych firm we współpracy 

z nauką, bo jak zasygnalizowano powy-

żej, wszystkie obecnie dostępne źródła 

finansowania zakładają synergię, kom-

plementarność i interdyscyplinarność 

działań w celu jak najbardziej efektyw-

nego ich wykorzystania na rzecz rozwo-

ju gospodarczego i społecznego. 

 Obok bezpośrednich form wsparcia 

na realizację współpracy nauki z bizne-

sem warto wspomnieć o zwrotnych in-

strumentach finansowych typu: Equity 

Facility for Growth, Loan Guarantee 

Facility znajdujących się w programie 

COSME; Risk Sharing Finance Facility 

(RSFF), Risk Sharing Instrument (RSI) 

dostępnych jeszcze ze środków 7 Progra-

mu Ramowego do roku 2016 oraz instru-

mentach proponowanych w ramach  

H2020, Loans Service for R&I, SMEs & 

Small Midcaps R&I Loans Service 

i Equity Facility for R&I. 

 Program COSME, Programme for 

the Competetiveness of Enterprises and 

SMEs (Program na rzecz konkurencyj-

ności przedsiębiorstw i MŚP) ma na celu 

wzmocnienie konkurencyjności i trwało-

ści unijnych przedsiębiorstw, w szcze-

gólności małych i średnich poprzez reali-

zację wyznaczonych celów: poprawę 

dostępu do finansowania i dostępu do 

rynków; poprawę warunków ramowych 

oraz promowanie idei przedsiębiorczo-

ści. Główne instrumenty oferowane w 

tym programie to instrumenty dłużne 

(Loan Guarantee Facility) w postaci 

gwarancji i regwarancji dla pośredników 

finansowych (banków, firm leasingo-

wych, funduszy poręczeniowych itp.) 

oferujących produkty finansowe dla 

MŚP oraz instrumenty kapitałowe 

(Equity Facility for Growth) przeznaczo-

ne na finansowanie inwestorskie dla 

funduszy realizujących inwestycje pod-

wyższonego ryzyka (venture capital) lub 

oferujących finansowanie pośrednie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw będą-

cych w fazie ekspansji lub wzrostu. 

Szczególna uwaga poświęcona będzie 

małym i średnim przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność międzynaro-

dową. 

 W ramach programu H2020 propo-

nowane są wspomniany wyżej Instru-

ment Pożyczkowy dla Badań I Innowacji 

(Loans Service for R&I) przeznaczony 

na finansowanie projektów badawczych 

i innowacyjnych realizowanych przez 

duże przedsiębiorstwa (powyżej 500 

zatrudnionych), uniwersytety, instytucje 

badawcze itp., oraz Instrument Pożycz-

kowy dla Badań i Innowacji w MŚP 

(SMEs & Small Midcaps R&I Loans 

Service) przeznaczony na gwarancje dla 

pośredników finansowych udzielających 

pożyczek przedsiębiorstwom do 500 

zatrudnionych, w celu wzmocnienia ich 

działalności badawczej i innowacyjnej. 

Kolejny to Instrument Kapitałowy dla 

Badań i Innowacji (Equity Facility for 

R&I) przeznaczony na finansowanie 

inwestorskie dla funduszy realizujących 

inwestycje wysokiego ryzyka, w celu 

poprawy dostępu do finansowania dla 

przedsiębiorstw zatrudniających do 500 

pracowników i będących we wczesnej 

fazie rozwoju dedykowany wzmocnieniu 

działalności badawczej i innowacyjnej. 

Szczególna uwaga będzie zwrócona w 

kierunku wsparcia ekoinnowacji.  

 Szczegółowe informacje na temat 

programu Horyzont 2020, w tym zasad 

uczestnictwa, dostępnych konkursach 

znajdują się na stronach Komisji Euro-

pejskiej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/programmes/

horizon2020/en i http://ec.europa.eu/

research/participants/portal  

 

Autor: Jolanta Pacura  

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE, Uniwersytet Łódzki 

NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU 
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NASZE PROJEKTY 

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

P rojekt Asystent Innowacji II zbliża 

się ku końcowi. 38 pracowników 

nauki rozwinęło umiejętności transferu 

wiedzy do przedsiębiorstw. Każdy z nich 

opracował, podczas 4 miesięcznego sta-

żu, koncepcję innowacji zawierającą 

użyteczne dla firmy wdrożenie nowego 

produktu, zmiany procesu lub techniki 

marketingowej. Koncepcje poddano oce-

nie – przedsiębiorstwa, recenzenta z da-

nej dziedziny nauki i doświadczonego 

konsultanta Krajowej Sieci Innowacji.  

5 asystentów innowacji zaprezentowało 

wyniki współpracy z przedsiębiorstwami 

na seminarium z cyku Nauka dla Bizne-

su Jak skorzystać z dofinansowania na 

innowacje dnia 15 września 2014 r. Se-

minarium odbyło się w Tygodniu Bio-

ekonomii. Spotkanie, w formule śniada-

nia biznesowego przy okrągłym stole, 

zgromadziło ponad 30 osób, przedstawi-

cieli przedsiębiorstw i pracowników 

nauki.  Przedsiębiorcy z zainteresowa-

niem śledzili konkretne projekty opraco-

wane przez asystentów innowacji, dys-

kutowali o korzyściach z wdrożenia 

i dopytywali się o możliwości dofinanso-

wania współpracy z nauką i wdrożenia 

innowacji w ich firmach. W odpowiedzi 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

zaprezentowała możliwość uczestnicze-

nia w projekcie Doradztwo KSI KSU* 

dla innowacyjnych. Konsultanci Krajo-

wej Sieci Innowacji pomagają firmom 

osiągnąć pełne przygotowanie 

(organizacyjne, prawne, techniczne,  

finansowe) do wdrożenia, korzystnych 

dla ich rozwoju, innowacji. Udział 

w projekcie jest dofinansowany z Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna  

Gospodarka. Na seminarium zaprezento-

wano również najbliższe możliwości 

pozyskania wsparcia zapisane w projek-

tach programów operacyjnych UE na 

lata 2014-2020. 

Bliższe informacje:  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 

Tel. 42 630 36 67 

Tel./fax 42 632 90 89 

e.mail: funadcja@frp.lodz.pl 

www.frp.lodz.pl 

AP 

*KSU KSI – Krajowa Sieć Innowacji działająca w strukturze Krajowego 

Systemu Usług, sieci ośrodków współpracujących z Polską Agencją Roz-

woju Przedsiębiorczości.  Projekt KSU KSI dla innowacyjnych to Projekt 

systemowy PARP w którym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest 

wykonawcą doradztwa dla przedsiębiorstw planujących i wdrażających 
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

http://osha.europa.eu/pl 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  

I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

NASZE PROJEKTY 

OSHmail - elektroniczny biuletyn  

Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

B iuletyn 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 

O SHwiki umożliwia użytkownikom tworzenie i wymianę informacji, wiedzy oraz 

współpracę w dziedzinie bhp w dowolnym języku. To nowy sposób nawiązywania 

kontaktów w społeczności bhp i działania na rzecz bezpiecznych miejsc pracy.  

Więcej informacji: www.oshwiki.eu  

MKS 

Nowa platforma internetowa dla zainteresowanych  

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy  

K onkurs jest elementem kampanii 

Stres w pracy? Nie, dziękuję!. 

Promuje najlepsze przykłady zarządza-

nia stresem i zagrożeniami psychospo-

łecznymi w pracy – ich ocenę, skuteczne 

eliminowanie lub ograniczanie.  

 Konkurs organizuje Europejska 

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w 

Pracy. Zgłoszenia są przyjmowane i oce-

niane najpierw na szczeblu krajowym (w 

Polsce przez Centralny Instytut Ochrony 

Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), 

a następnie laureaci uzyskują nominację 

do udziału w konkursie ogólnoeuropej-

skim, który wyłoni zwycięzców całego 

konkursu.  

Termin zgłaszania wniosków upływa  

30 września 2014 r.  

Więcej informacji:  

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

competitions/good-practice-

award_2014-2015/index_html  

http://www.ciop.pl/ 

MKS 

Europejski konkurs dobrych praktyk w walce  

ze stresem w pracy  



16 

PROMUJEMY INNOWACYJNE 

PROJEKTY 

W DNIACH 13-14 LISTOPADA 2014 r. ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA 

BIOMASA, BIODEGRADOWALNE POLIMERY, 

KOMPOZYTY I MATERIAŁY WŁÓKNISTE 

KONFERENCJA DEDYKOWANA JEST PRZEDSTAWICIELOM ŚRODOWISKA NAUKOWEGO I 

PRZEMYSŁOWEGO ZAINTERESOWANYM TEMATYKĄ OTRZYMYWANIA I BADANIA WŁA-

ŚCIWOŚCI BIODEGRADOWALNYCH POLIMERÓW I KOMPOZYTÓW. 

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W CENTRUM BIZNESOWYM „SYNERGIA”  

ŁÓDŹ, ul. WÓLCZAŃSKA 128/134. 

BLIŻSZA INFORMACJA NA TEMAT KONFERENCJI ORAZ FORMULARZ REJESTRACYJNY  

SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE  

WWW.BIOMASAPOIG.PL/KONFERENCJA 



17 

ZAPROSILI NAS 

M arszałek Województwa Łódzkie-

go Pan Witold Stępień zaprosił 

nas na uroczystą galę „10-lecie wejścia 

Polski do Unii Europejskiej – sukcesy 

Beneficjentów PO Kapitał Ludzki”, która 

odbyła się 15 września 2014 r. w Filhar-

monii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. 

Uczestnikami gali byli Beneficjenci PO 

KL, którzy realizowali projekty z wyko-

rzystaniem środków unijnych. 

Uroczysta Gala 

10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej  

– sukcesy Beneficjentów PO Kapitał Ludzki 

 W programie gali była również 

uroczystość wręczenie statuetek Liderzy 

PO Kapitał Ludzki dla laureatów kon-

kursu "Łódzkie promuje kapitalne pomy-

sły" oraz Liderzy wsparcia we wdraża-

niu PO Kapitał Ludzki dla laureatów 

plebiscytu "Kapitalny Urzędnik.  

 Ponadto, podczas gali przedstawio-

no działania, które przewidziane są 

w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego na lata 2014-2020. 

 Galę uświetnił koncert muzyki kla-

sycznej w wykonaniu orkiestry Sinfo-

nietta. 

EK 

F irma PTAK S.A., Marszałek Woje-

wództwa Łódzkiego Witold Stępień 

oraz Międzynarodowe Targi Mody za-

prosili na otwarcie pierwszego w Euro-

pie Miasta Mody- Ptak Fashion City. 

 Wydarzeniem towarzyszącym 

otwarciu Ptak Fashion City oraz Między-

narodowych Targów Mody było Forum 

Gospodarcze pod przewodnictwem Pre-

zydenta Lecha Wałęsy i patronatem Pre-

zydenta RP Bronisława Komorowskie-

go. 

 Forum odbyło się w dniu 29 sierp-

nia i zostało poświęcone transformacji 

polskiej gospodarki na przestrzeni 25 lat. 

Miasto Mody 

 Panele poprowadzili Ryszard Petru 

i Józef Masajtis. Wśród ekspertów  

zaproszonych do udziału w panelach 

znaleźli się m.in.: Cezary Grabarczyk - 

wicemarszałek Sejmu, Olgierd Dziekoń-

ski - sekretarz stanu w Kancelarii  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Andrzej Arendarski - prezes Krajowej 

Izby Gospodarczej, dr Jacek Saryusz-

Wolski - poseł do Parlamentu Europej-

skiego, Zbigniew Niemczycki - prezes 

zarządu Polskiej Rady Biznesu,  

Władysław Frasyniuk – jeden z przy-

wódców Solidarności, obecnie przedsię-

biorca. 

KW 
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ZAPROSILI NAS 

U niwersytet Łódzki i Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi zaprosili nas 

na II Forum społeczno-naukowe  

o zdrowym starzeniu się. Forum będzie 

organizowane dnia 29 września 2014 r. 

w godzinach 10.00 – 15.00 w budynku 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Łódzkiego. 

 W programie forum planowane są 

prezentacje wybranych projektów na-

ukowych realizowanych na Uniwersyte-

II Forum społeczno-naukowe  

o zdrowym starzeniu się 

cie Łódzkim i Uniwersytecie Medycz-

nym w Łodzi oraz na Politechnice Łódz-

kiej, tematycznie związane z problema-

tyką osób starszych. Przewidziane są 

również warsztaty nt.: „Prawo emerytal-

ne wobec wyzwań starzenia się społe-

czeństwa”, „O zaburzeniach pamięci” 

oraz „Bezpieczny dom - jak dostosować 

przestrzeń mieszkalną do zmieniających 

się potrzeb”. 

 Forum będzie również okazją do 

zapoznania się z działalnością zaproszo-

nych organizacji społecznych, admini-

stracji państwowej i samorządowej zaj-

mujących się problematyką życia senio-

rów. 

Więcej na stronie: 

www.umed.pl/forum/  

EK 

P olska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości zaprosiła nas do udziału 

w międzynarodowej giełdzie koopera-

cyjnej, która odbędzie się 30 września 

2014 r. przy okazji Międzynarodowych 

Targów Wyrobów Spożywczych POLA-

GRA FOOD w Poznaniu. 

 W kolejnej edycji międzynarodo-

wej giełdy kooperacyjnej wezmą udział 

przedstawiciele firm i innych podmiotów 

Giełda kooperacyjna 

Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD  

działających w szeroko pojętej branży 

spożywczej z sektorów: żywność i napo-

je (producenci, dystrybutorzy, importe-

rzy), HoReCa, technologie spożywcze 

oraz opakowania i transport. 

 Udział w giełdzie kooperacyjnej to 

doskonała okazja do spotkania wielu 

potencjalnych partnerów biznesowych w 

jednym miejscu i czasie. Udział w gieł-

dzie jest bezpłatny. 

 Ośrodek Enterprise Europe Ne-

twork przy Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości jest partnerem spotkań koope-

racyjnych Eco-Match. 

 Szczegółowe informacje o wyda-

rzeniu, w tym formularz rejestracyjny 

dostępne na stronie: 

https://www.b2match.eu/b2b-

food2014 

EK 

T argi zorganizowane będą w dniach 

23-24 października 2014 r. 

w Gdańsku - AmberExpo. 

 Patronat honorowy nad targami 

objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Minister Gospodarki, Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz Marszałek Województwa Po-

morskiego.  

10 Targi Techniki Przemysłowej, 

Nauki i Innowacji  

 Adresatami imprezy są instytucje 

otoczenia biznesu, inwestorzy, parki 

i inkubatory technologiczne, innowacyj-

ne firmy oraz szkoły wyższe i młodzi 

wynalazcy. Na targach prezentowane są 

najnowsze pomysły, oryginalne rozwią-

zania, innowacyjne idee i prototypy pro-

duktów. Targi są doskonałą okazją dla 

producentów poszukujących ciekawych 

i innowacyjnych rozwiązań gotowych do 

wdrożenia i mających duże szanse na 

sukces. 

 Ponadto podczas targów ma swój 

finał Konkurs o Grand Prix Innowacje 

2014 oraz Konkurs o Medal Mercurius 

Gedanensis. 

 Udział jednostek naukowych 

w targach jest dofinansowany przez Mi-

nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, 

w tym formularz rejestracyjny dostępne 

na stronie: www.technicontargi.pl 

EK 
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OKIEM STATYSTYKA 

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dochody i wydatki budżetu województwa według rodzajów w 2013 r. 

Dochody i wydatki budżetu województwa według działów w 2013 r. 
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Dochody i wydatki budżetu gmina na 1 mieszkańca w 2013 r. 

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

na 1 mieszkańca według poziomu terytorialnego jednostki w 2013 r. 

Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych  

w wydatkach ogółem w gminacha w 2013 r. 

OKIEM STATYSTYKA 

a Bez gmin o statusie miasta na prawach powiatu. 



21 

Dochody gmina na 1 mieszkańca w 2013 r. 

Dochody i wydatki budżetu gmin
a
 na 1 mieszkańca w 2013 r. 

OKIEM STATYSTYKA 

a Bez gmin o statusie miasta na prawach powiatu. 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. 20130429039 Belgijska firma specjalizująca się w 

projektowaniu i produkcji rowerów 

poszukuje agenta lub agencji, która 

chciałaby wprowadzić na rynek, pro-

mować i dystrybuować jej produkty 

na lokalnym rynku. 

2. 20100108040 BO Belgijska firma specjalizująca się w 

produkcji ekstraktów z roślin dla 

przemysłu kosmetycznego i farma-

ceutycznego, mających zastąpić sub-

stancje ropopochodne i silikony po-

szukuje dystrybutorów. 

3. BOBE20140514-

001 

Belgijska firma stworzyła system do 

zarządzania dokumentacją i przepły-

wem pracy, który umożliwia firmom 

wiązać informacje zawarte w doku-

mentach z bazami danych i innymi 

systemami biznesowymi (ERP 

(Enterprise Resource Planning), 

CRM (Customer Relationship Mana-

gement), BI (Business Intelligence), 

co pozwala na rezygnację z doku-

mentów papierowych oraz optymali-

zuje przepływ danych i dokumentacji. 

Firma jest zainteresowana podpisa-

niem umowy handlowej lub licencyj-

nej. 

4. BOTR2014-

0508001 

Tureckie zrzeszenie producentów 

wiśni dysponujące 90 ha upraw po-

szukuje dystrybutorów i hurtowników 

zainteresowanych współpracą. 

5. 20121008034 Turecka firma produkująca słodycze 

poszukuje dystrybutorów. Firma 

produkuje tureckie słodycze z orze-

chami laskowymi, różą, pistacjami, 

czekoladą, orzechami włoskimi oraz 

granatami. 

6. BOTR201-

40522001 

Turecka firma produkująca dzianiny 

z bawełny, poliestru, poliamidu, wi-

skozy, lnu i jedwabiu poszukuje 

agentów handlowych. 

7. BOJP20140530001 Japońska firma produkująca odlewy 

kokilowe na zimno (tungsten, karbid) 

z ponad 60-letnim doświadczeniem 

poszukuje agentów w krajach UE w 

celu wejścia na rynek europejski. 

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

w poszukiwaniu 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 Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń. 

Lp. Nr Ref Opis oferty 

8. 20121224030 Czołowa izraelska firma dostarczają-

ca urządzenia do testowania i mierze-

nia m.in. technologii do komunikacji 

bliskiego, dalekiego oraz kompakto-

wego zasięgu  dla anten, kompatybil-

ności elektromagnetycznej (EMC), 

skutecznej radarowej powierzchni 

odbicia (RCS) oraz testu Radome 

poszukuje usług pośrednictwa han-

dlowego i przedstawicieli. 

9. 20130428004 BO Izraelska firma specjalizująca się w 

projektowaniu i produkcji sprzętu 

laboratoryjnego (szkło laboratoryjne, 

przyrządy plastikowe, klamry itp.) 

oraz komputerowych systemów do 

nauczania fizyki, chemii i biologii 

poszukuje partnerów. 

10. BRHR20140520-

001 

Chorwacki producent szerokiej gamy 

opakowań plastikowych poszukuje 

dostawcy folii ze zorientowanego 

polistyrenu (OPS) i polichlorku winy-

lu (PCV) w różnych kolorach. 

11. BOHR20140515-

001 

Chorwacki producent ortopedyczne-

go obuwia, wkładek i bandażu, oferu-

je produkcję na zamówienie. Firma 

ma blisko 70-letnie doświadczenie na 

rynku krajowym i jest jednym z naj-

bardziej znanych producentów obu-

wia ortopedycznego z materiałów 

naturalnych i na zamówienie. 

12. BRHR20140506-

001 

Chorwacki producent dekoracyjnych 

pudełek poszukuje dostawców arku-

szy tektury i innych materiałów do 

produkcji, takich jak kleju do tektury, 

ozdób, folii PCV, torebek z celofanu 

itp. 

13. BOLV20140526-

001 

Łotewska firma działa jako związek 

czołowych prywatnych klinik me-

dycznych, które efektywnie i profe-

sjonalnie tworzą indywidualne pro-

gramy terapeutyczne. Firma poszuku-

je partnerów handlowych i oferuje 

podwykonawstwo dla europejskich 

klinik i firm z branży turystyki me-

dycznej. 

OFERTY KOOPERACJI 
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 Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godz.:10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30 

Szczegółowe informacje: tel. 42 630-36-67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

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.  

Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie. 

BIBLIOTEKA 

Adam Płoszaj, Sieci instytucji otocze-

nia biznesu, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2013 

„Publikacja powstała w ramach projektu: 

Sieci wspierania innowacyjności i trans-

feru technologii w Polsce na tle europej-

skim. 

Pierwsza dekada XXI wieku to okres 

bezprecedensowego rozwoju instytucji 

otoczenia biznesu w Polsce. W cały kra-

ju powstawały nowe parki technologicz-

ne, inkubatory przedsiębiorczości, centra 

transferu technologii, fundusze pożycz-

kowe, ośrodki szkoleniowo-doradcze. 

Towarzyszyło temu przekonanie, że te 

różne podmioty muszą ze sobą współ-

pracować, aby działać efektywniej i sku-

teczniej. Środkiem do tego celu miały 

być formalne sieci instytucji otoczenia 

biznesu, a głównym wzorem do naślado-

wania założona z inicjatywy Komisji 

Europejskiej międzynarodowa sieć In-

novation Relay Centres. Dostęp do fun-

duszy unijnych po wstąpieniu Polski do 

Unii Europejskiej podsycił zapał do two-

rzenia nowych inicjatyw sieciowych, 

takich jak Krajowa Sieć Innowacji. 

Okres entuzjazmu minął jednak dość 

szybko. Okazało się bowiem, że więk-

szość sieci przestała działać tuż po za-

kończeniu realizacji projektów, w ra-

mach których były one zakładane. Dla-

czego tak się stało? Czy słuszne było 

wzorowanie się na sieciach europej-

skich? Jakie były efekty Działania sieci 

instytucji biznesu w Polsce? Jak powin-

ny funkcjonować sieci instytucji otocze-

nia biznesu?” 

(Tekst na okładce) 

Spośród  formalnych sieci Instytucji 

Otoczenia Biznesu do analizy wybrano 

m.in. międzynarodową sieć Enterprise 

Europe Network.  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

jest ośrodkiem tej sieci od 2008 r. 

 

 

Urząd Statystyczny w Łodzi, Gospodar-

stwa domowe i rodziny w wojewódz-

twie łódzkim. Charakterystyka demo-

graficzna, Łódź 2014 

„Opracowanie zawiera charakterystykę 

gospodarstw domowych, rodzin oraz 

ludności wchodzącej w ich skład. Każda  

z tych zbiorowości została opisana pod 

względem cech demograficznych i spo-

łecznych. Spośród gospodarstw  domo-

wych wyłoniono rodziny, które pogrupo-

wano według przyjętej typologii, a także 

dokonano charakterystyki rodzin 

z dziećmi do lat 24 pozostających na 

utrzymaniu. Analizę wyników spisu, 

zawierającą syntetyczną charakterystykę 

gospodarstw domowych i rodzin w wo-

jewództwie łódzkim, poprzedzono uwa-

gami ogólnymi oraz metodycznymi, 

zwierającymi podstawowe informacje na 

temat NSP 2011 oraz najważniejsze defi-

nicje pojęć i stosowane kwalifikacje. Dla 

zilustrowania zmian w liczbie i struktu-

rze, podstawowe informacje zestawiono 

z wynikami spisu 2002r. Część tabela-

ryczna, poza tablicami wynikowymi 

prezentującymi dane spisu powszechne-

go, zawiera również składniki precyzji 

estymacji danych uzyskanych w badaniu 

reprezentacyjnym, wyniki którego zosta-

ły uogólnione na podstawie przebadanej 

próby.” 

(Przedmowa, dyrektor Urzędu Staty-

stycznego w Łodzi dr Piotr  Ryszard 

Cmela) 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji. 
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