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E 
ksport jest najpowszechniejszą 

formą umiędzynarodowienia 

działalności gospodarczej małych 

i średnich przedsiębiorstw. Do 

jego zalet należą m.in. poszerzanie rynków 

zbytu, zwiększanie skali działalności czy też 

obniżanie kosztów jednostkowych. Podejmu-

jąc decyzję o działalności na rynkach zagra-

nicznych przedsiębiorcy muszą pamiętać 

o potencjalnych zagrożeniach i dodatkowych 

kosztach. Aby je ograniczyć, instytucje  

publiczne oferują różne zachęty i formy 

wsparcia. W artykule skoncentrowano się na 

ofercie polskiego Ministerstwa Finansów 

(MF)1.  

 Jednym z zadań tego resortu jest two-

rzenie i rozwijanie systemu finansowego 

wspierania eksportu realizowanego w oparciu 

o kredyty eksportowe. Odpowiedzialnym za 

ten zakres działań jest Departament Gwaran-

cji i Poręczeń MF. Wsparcie kredytów eks-

portowych jest realizowane przede wszyst-

kim w czterech formach: 

1. kredytów rządowych, w tym udzielanych 

zgodnie z zasadami pomocy wiązanej 

(tied aid), 

2. ubezpieczeń kredytów eksportowych 

przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych S.A., 

3. dopłat do oprocentowania kredytów eks-

portowych o stałych stopach procento-

wych, których udziela Bank Gospodar-

stwa Krajowego, 

4. kredytów eksportowych, których również 

udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Kredyty rządowe  

 Rządowe kredyty eksportowe udzielane 

są w oparciu środki rezerwowane corocznie 

w ustawie budżetowej. Są one przeznaczone 

na finansowanie kontraktów na dostawy pro-

duktów oraz usług wyprodukowanych 

w Polsce, w tym także technologii. Kredyty 

eksportowe mogą być przyznawane na wa-

runkach komercyjnych lub na zasadach pre-

ferencyjnych w formie tzw. pomocy wiąza-

nej.  

 Pomoc wiązana może być udzielana 

wyłącznie na realizację w kraju kredytobior-

cy projektów o charakterze rozwojowym. 

Dlatego tego rodzaju wsparcie może doty-

czyć wybranych krajów rozwijających się, 

które znajdują się na liście publikowanej 

przez OECD (kryterium DNB per capita). 

Warunki finansowe kredytów w ramach po-

mocy wiązanej są znacznie korzystniejsze od 

kredytów rynkowych. Posiadają np. niższe 

oprocentowanie, dłuższy okres karencji oraz 

termin spłaty i w praktyce zapewniają mini-

mum 35% poziom dotacji.  

Gwarantowane przez Skarb Państwa 

ubezpieczenia oraz gwarancje eksportowe 

oferowane przez Korporację Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A.  

 Oficjalne wsparcie kredytów i kontrak-

tów eksportowych w formie ubezpieczeń 

i gwarancji prowadzone jest w Polsce przez 

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-

wych S.A. (KUKE). Jej działalność związana 

jest z ubezpieczaniem należności przysługu-

jących od kontrahentów zagranicznych 

i krajowych, prowadzeniem gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksporto-

wych, udzielaniem gwarancji ubezpieczenio-

wych oraz z reasekuracją bierną i czynną. 

KUKE oferuje przedsiębiorcom szeroki wa-

chlarz działań, które łączą ubezpieczenia 

kontraktów z informacją kredytową oraz 

zarządzaniem portfelem należności. Wypłata 

odszkodowań jest zapewniona poprzez prze-

kazanie przez KUKE środków, które pocho-

dzą z budżetu państwa. Celem ubezpieczeń 

eksportowych jest, w przypadku ubezpiecze-

nia2: 

a) kredytów eksportowych - ochrona jedno-

stek finansujących, gdy straty są ponie-

sione w związku z finansowaniem kon-

traktów eksportowych, 

b) kontraktów eksportowych - ochrona kra-

jowych przedsiębiorców, gdy straty są 

poniesione w związku z ich realizacją, 

przed wysyłką towarów bądź realizacją 

usług (ryzyko produkcji) oraz po wysyłce 

towarów lub realizacji usług (ryzyko 

kredytu), 

c) kosztów poszukiwania zagranicznych 

rynków zbytu - ochrona krajowych 

przedsiębiorców, 

d) umów sprzedaży zawartych przez przed-

siębiorców zależnych - ochrona przedsię-

WSPARCIE MINISTERSTWA 

FINANSÓW DLA DZIAŁALNOŚCI 

EKSPORTOWEJ MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
Dr Tomasz Dorożyński 

1. Opracowano na podstawie T. Dorożyński, Supporting Exports in Small and Medium-Sized Enterprises, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 oraz T. Dorożyński,  

A. Kuna-Marszałek, Instrumenty i instytucje wspierania eksportu, [w:] Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej, Praca zbiorowa, PARP, Warszawa 2012; oraz na 

podstawie informacji pobranych z oficjalnych stron internetowych Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

S.A.  

2. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 kwietnia 2015 r. poz. 489.  
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centowania z bankami finansującymi polski 

eksport. W tym systemie nie udziela kredy-

tów eksportowych. 

 Program DOKE jest korzystny dla 

eksporterów ponieważ umożliwia im dostęp 

do względnie atrakcyjnych kredytów średnio- 

i długoterminowych na warunkach CIRR, co 

oznacza możliwość poszerzenia oferty eks-

portowej i potencjalnie może zwiększyć zain-

teresowanie kontrahentów zagranicznych 

zakupami od polskich przedsiębiorców. 

Atrakcyjność Programu z punktu widzenia 

importerów polega m.in. na wyeliminowaniu 

ryzyka stopy procentowej oraz możliwych 

długich okresach spłat kredytów w zależności 

od branży i kraju przeznaczenia eksportowa-

nych towarów. 

Kredyty eksportowe udzielane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego  

 Na mocy rządowego programu Finan-

sowe Wspieranie Eksportu, Bank Gospodar-

stwa Krajowego udziela zagranicznym na-

bywcom kredytów finansujących zakup pol-

skich towarów i usług. Dokonuje tego bezpo-

średnio lub poprzez bank kontrahenta zagra-

nicznego, a środki z kredytów wypłacane są 

krajowym eksporterom. Finansowanie objęte 

jest ochroną ubezpieczeniową Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. 

Celem programu jest ułatwienie zagranicz-

nym i krajowym przedsiębiorcom dostępu do 

kredytów finansujących eksport polskich 

towarów i usług, co powinno przyczynić się 

do wzrostu polskiego eksportu.  

biorców zależnych na wypadek strat po-

niesionych w związku ze sprzedażą pol-

skich towarów i usług za granicę. 

 Obecnie KUKE oferuje eksporterom 

m.in.: 

a) ubezpieczenia kontraktów eksportowych;  

b) ubezpieczenia kredytów i kontraktów 

eksportowych o okresie spłaty 2 lat 

i więcej;  

c) ubezpieczenie faktoringu i forfaitingu 

eksportowego, 

d) ubezpieczenie leasingu finansowego w 

eksporcie o okresie spłaty 2 lat i więcej;  

e) gwarancje ubezpieczeniowe. 

 Szczegółowy podział wsparcia KUKE 

skierowany dla różnych podmiotów gospo-

darczych zawiera poniższa tabela.  

Dopłaty do oprocentowania kredytów  

eksportowych udzielanych przez BGK  

 Program Dopłat do Oprocentowania 

Kredytów Eksportowych (DOKE) to system 

polegający na wzajemnych okresowych rozli-

czeniach między Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego a instytucjami udzielającymi 

kredytów eksportowych (banki krajowe lub 

zagraniczne oraz międzynarodowe instytucje 

finansowe) dopłat do ich oprocentowania. 

Został uruchomiony na podstawie ustawy 

z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do 

oprocentowania kredytów eksportowych 

o stałych stopach procentowych. Zasady 

funkcjonowania Programu opierają się na 

Konsensusie OECD.  

 DOKE umożliwia oferowanie średnio- 

i długoterminowych kredytów na eksport 

polskich towarów i usług o stałej stopie pro-

centowej CIRR (stopa referencyjna oprocen-

towania rynkowego) przez cały okres kredy-

towania. Wysokość stóp CIRR dla poszcze-

gólnych walut ogłaszana jest każdego miesią-

ca przez Sekretariat OECD oraz publikowana 

na stronach internetowych Banku Gospodar-

stwa Krajowego. Program DOKE pozwala 

oferować kontrahentom zagranicznym kredy-

ty eksportowe (muszą być ubezpieczone 

przez KUKE S.A. w zakresie ryzyka poli-

tycznego i handlowego) o okresie spłaty 

powyżej 2 lat na identycznych warunkach 

jakie oferują inne kraje OECD. Wsparcie 

mogą uzyskać kredyty, które są bezpośrednio 

udzielone zagranicznym nabywcom lub ich 

bankom na finansowanie zakupu towarów 

i usług; kredyty udzielone polskim dostaw-

com na refinansowanie kredytów kupieckich 

przyznanym zagranicznym nabywcom; kre-

dyty na pokrycie kosztów lokalnych związa-

nych bezpośrednio z realizacją kontraktów 

eksportowych.  

 Warto również wspomnieć, że umowa 

kredytowa może zostać zawarta z dowolnym 

bankiem lub instytucją finansową w Polsce 

lub za granicą, które podejmą się jej finanso-

wania. Jest to istotne z punktu widzenia kon-

trahenta zagranicznego, który sam może 

wybrać obsługujący go podmiot. BGK wy-

stępuje w Programie w roli administratora 

w imieniu Skarbu Państwa, dokonując wza-

jemnych rozliczeń dopłat i nadwyżek opro-

WSPARCIE MINISTERSTWA FINANSÓW DLA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

3. Ryzyko nierynkowe obejmuje ryzyko handlowe, polityczne oraz o charakterze siły wyższej.  

Dla małych przedsiębiorstw 
Dla średnich i dużych 

przedsiębiorstw 

Dla banków i instytucji 

finansowych 

 ubezpieczenie należności handlowych 

(ubezpieczenia należności krótkotermi-

nowych w tym także od ryzyka nieryn-

kowego)3; 

 gwarancje ubezpieczeniowe; 

 ubezpieczenie należności handlowych 

(ubezpieczenia należności krótkotermino-

wych oraz ubezpieczenia gwarantowane 

przez Skarb Państwa obejmujące kontrak-

ty eksportowe z terminem odroczenia 

płatności dwa i więcej lat); 

 ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich 

za granicą; 

 gwarancje ubezpieczeniowe, w tym gwa-

rancje eksportowe; 

 ubezpieczenia gwarantowane przez 

Skarb Państwa obejmujące ubezpiecze-

nie kredytu dla nabywcy oraz leasingu 

finansowego, oraz ubezpieczenie śred-

nio- i długoterminowych wierzytelności 

eksportowych wykupionych przez bank 

w ramach Programu Forfaitingu; 

 ubezpieczenia krótkoterminowych na-

leżności; 

 gwarancje ubezpieczeniowe gwaranto-

wane przez Skarb Państwa dotyczące 

akredytyw i  spłaty krótkoterminowych 

kredytów finansujących kontrakty eks-

portowe oraz regwarancje; 

Źródło: opracowano na podstawie www.kuke.com.pl 

Tabela 1. Produkty oferowane przez KUKE S.A. dla przedsiębiorstw i instytucji  
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 Bank Gospodarstwa Krajowego dyspo-

nuje instrumentami finansowania średnio- 

i długoterminowego, a także krótkotermino-

wego. W dwóch pierwszych przypadkach 

może udzielać kredytów dla nabywcy w ra-

mach limitów ustalonych dla poszczególnych 

kredytobiorców oraz na zasadach indywidu-

alnej oceny kredytobiorcy. Poza tym ma 

możliwość współfinansowania w ramach 

konsorcjum banków kredytu dla nabywcy. 

Ponadto w ramach finansowania średnio 

i długoterminowego istnieje możliwość refi-

nansowania kredytu dostawcy ubezpieczone-

go w KUKE S.A. i skorzystania z mechani-

zmu stabilizacji oprocentowania kredytów 

eksportowych.  

 W ramach finansowania krótkotermi-

nowego BGK udostępnia następujące instru-

menty, które są objęte gwarancją ubezpiecze-

niową KUKE: 

a) postfinansowanie akredytywy eksporto-

wej, 

b) dyskontowanie należności z akredytywy 

eksportowej. 

 Dla eksportera skorzystanie z obu in-

strumentów przynosi określone korzyści, do 

których należy zaliczyć m.in. uniezależnienie 

od ryzyka kontrahentów, możliwość zapew-

nienia importerowi odroczonego terminu 

płatności i potwierdzenia akredytywy z kraju 

ryzyka nierynkowego.  

WSPARCIE MINISTERSTWA FINANSÓW DLA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 Podsumowując, nie budzi wątpliwości 

fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa od-

grywają istotną rolę w gospodarce, przyczy-

niając się między innymi do tworzenia PKB, 

podnoszenia poziomu konkurencyjności go-

spodarek czy też tworzenia miejsc pracy. 

Rozwojowi tych przedsiębiorstw może sprzy-

jać ekspansja, polegająca na zdobywaniu 

nowych rynków zbytu, w tym także rynków 

zagranicznych. Intensyfikowanie współpracy 

z zagranicą, np. poprzez wymianę towarów 

i usług, może przyczynić się do szybszego 

rozwoju przedsiębiorstwa oraz do poprawy 

jego pozycji konkurencyjnej. Najczęściej 

wybieraną formą umiędzynarodowienia dzia-

łalności MSP jest właśnie eksport. A zatem 

uzasadnione wydaje się wspieranie tego pro-

cesu m.in. przez niektóre instytucje państwo-

we. Przykładem tego są programy realizowa-

ne lub inicjowane przez Ministerstwo Finan-

sów i podmioty z nim współpracujące, które 

zwiększają bezpieczeństwo ekonomiczne 

wymiany międzynarodowej. 

 

Autor: dr Tomasz Dorożyński, Katedra Wymiany 

Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego 
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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


7 

 

NASZE PROJEKTY 

Seminarium w projekcie RESPONS 

W 
 październiku kończy się projekt 

RESPONS Zarządzanie małymi 

hotelami i restauracjami – do-

skonalenie umiejętności kadry kierowniczej 

i właścicieli (Responsible Skills Alliance for 

Sustainable Management of Small Hotels and 

Restaurants). Obecnie w przygotowaniu są: 

Podręcznik dla menedżera małego hotelu 

i menedżera małej restauracji oraz Przewod-

nik menedżera dla zrównoważonego zarzą-

dzania biznesem (Wirtualna mapa innowa-

cyjnych umiejętności menedżerskich).  

 Podręcznik dla menedżerów będzie się 

składał z 4 rozdziałów przedstawiających 

zagadnienia odpowiedzialnego zarządzania, 

rynku usług turystycznych, ochrony środowi-

ska i lokalnych społeczności. Wiedza teore-

tyczna zostanie uzupełniona o studia przy-

padków, a na końcu każdego rozdziału znaj-

dzie się test samooceny umożliwiający 

sprawdzenie, w jakim stopniu przyswojono 

nową wiedzę. Podręcznik będzie dostępny 

w wersji PDF (gotowej do pobrania i wydru-

kowania) oraz w wersji online. Przewodnik 

menedżera dla zrównoważonego zarządzania 

biznesem będzie interaktywnym narzędziem 

nauczania składającym się z 12 scenek. Każ-

da z nich będzie pokazywała rzeczywistą 

sytuację z pracy menedżera hotelu i restaura-

cji. Na zakończenie scenki wyświetlane będą 

umiejętności, jakie powinien posiadać mene-

dżer, by prawidłowo wykonywać poszczegól-

ne zadania. Przewodnik zakłada możliwość 

samooceny przyswojonej wiedzy. Użytkow-

nicy będą mieli do rozwiązania zadania doty-

czące trzech studiów przypadków.  

 We wrześniu zapraszamy do Fundacji 

Rozwoju Przedsiębiorczości na bezpłatne 

seminarium. Uczestnicy uzyskają informacje 

o projekcie RESPONS i jego produktach, 

czyli o umiejętnościach niezbędnych w sek-

torze HORECA, o Europejskich Ramach 

Kwalifikacji dla menedżera małego hotelu 

i menedżera małej restauracji, o podręczniku 

dla menedżera małego hotelu i małej restau-

racji oraz o Przewodniku menedżera dla 

zrównoważonego zarządzania biznesem.  

 Więcej informacji na temat seminarium 

będzie można uzyskać już niedługo korzysta-

jąc ze strony internetowej Fundacji  

http://frp.lodz.pl/respons.  

 Już teraz serdecznie zachęcamy do 

udziału! 

 
We wrześniu zapraszamy do 

Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości na bezpłatne  

seminarium 

Więcej informacji na temat  

seminarium na stronie http://

frp.lodz.pl/respons. 
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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 

 ZUS dla poprawy bhp  

Z 
akład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził Program dofi-

nansowania przedsiębiorstw, który zakłada dofinansowanie 

projektów:  

 doradczych, zorientowanych na poprawę zarządzania bezpie-

czeństwem i higieną pracy, w tym np. ocenę ryzyka zawodowe-

go, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie 

i monitorowanie działań prewencyjnych,  

 inwestycyjnych, związanych głównie z bezpieczeństwem tech-

nicznym (rozwój, modyfikacja i usprawnienia stanu technicznego 

maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),  

 doradczo- inwestycyjnych, łączących oba powyższe aspekty.  

 W programie mogą wziąć udział podmioty płacące regularnie 

składki ZUS na ubezpieczenia wypadkowe, w szczególności małe 

i średnie przedsiębiorstwa.  

Rodzaj przedsiębiorstwa   
Liczba 

pracowników   

Maksymalna kwota dofinansowania 

dla projektów   Procent budżetu 

projektu  

podlegający  

dofinansowaniu   
doradczych 

(w zł)  

inwestycyjnych 

(w zł)  

inwestycyjno-

doradczych 

(w zł)  

Mikro 

przedsiębiorstwo  
1-9  90%  40 000  100 000  140 000  

Małe 

przedsiębiorstwo  
10-49  80%  60 000  150 000  210 000  

Średnie 

przedsiębiorstwo  
50-249  60%  80 000  260 000  340 000  

Duże 

przedsiębiorstwo  
250 i więcej  20%  100 000  400 000  500 000  

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju projektu:  

Więcej informacji:  

http://www.zus.pl/files/ulotka.pdf  

http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422  

MKS 
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Kampania Państwowej Inspekcji Pracy  

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

N 
a stronie internetowej Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy – Pań-

stwowego Instytutu Badawczego 

zostały zebrane informacje i materiały doty-

czące bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 

indywidualnym, w następującym podziale:  

 Zagrożenia w rolnictwie  

 Zagrożenia mechaniczne  

Materiały CIOP-PIB nt. bezpieczeństwa w rolnictwie  

E 
uropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) publikuje na stronie internetowej informacje dotyczące bhp w fir-

mach mikro, małych i średnich. Zwraca uwagę, że pracownicy w takich firmach są bardziej narażeni na ryzyko niż pracownicy więk-

szych podmiotów, a ich właściciele i kierownictwo mają większe trudności w kontrolowaniu ryzyka.  

Więcej informacji:  

https://osha.europa.eu/pl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises  

MKS 

Bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach  

P 
aństwowa Inspekcja Pracy prowadzi 

kampanię prewencyjno-informacyjną 

SZANUJ ŻYCIE! Bezpieczna praca 

w gospodarstwie rolnym, adresowaną do 

rolników, członków ich rodzin oraz wszyst-

kich osób narażonych na utratę zdrowia 

i życia w związku z wykonywaniem pracy na 

wsi. Hasło kampanii brzmi Rutyna na wsi 

rani i zabija.  

 PIP przypomina, że niedostateczna 

koncentracja podczas pracy rolniczej, w tym 

ze zwierzętami, wykonywanie czynności 

rutynowo, "na pamięć", przekonanie, że nic 

się nie stanie, bo znamy swoje zwierzęta 

i codziennie się nimi zajmujemy, kończy się 

często tragicznie.  

 PIP przygotowała spoty reklamowe 

i materiały informacyjne.  

Więcej informacji:  

http://www.bhpwrolnictwie.pl  

Publikacje Państwowej Inspekcji Pracy 

(broszury, raporty, filmy, prezentacje):  

w zakładce Wydawnictwa  

http://web.pip.gov.pl/rolnictwo/

wydawnictwa.php#.VZzdwV_tlHw  

w zakładce Multimedia  

http://web.pip.gov.pl/rolnictwo/

materialy_szkoleniowe.php#.VZz5ql_tlHw)  

MKS 

 Zagrożenia chemiczne i pyłowe w rolnic-

twie  

 Mikroklimat  

 Zagrożenia biologiczne w rolnictwie  

 Zagrożenia prądem elektrycznym  

 Zagrożenia hałasem  

 Upadek z wysokości  

 Przepisy prawne  

 Książki  

 Artykuły  

Więcej informacji:  

http://www.ciop.pl => BHP Info =>  

STANOWISKA PRACY - BHP w rolnictwie 

indywidualnym  

MKS 

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 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Platforma Transferu Technologii 

– nowy instrument komercjalizacji innowacyjnych  

rozwiązań 

U 
ruchomiona właśnie przez Agencję 

Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) 

Platforma Transferu Technologii 

(PTT) jest jedną z kluczowych nowych usług 

tej publicznej agencji. Zadaniem tego instru-

mentu jest kojarzenie dawców i biorców 

innowacji w celu jej komercjalizacji. Ponadto 

platforma połączy dawców i biorców z eks-

pertami chętnymi do dzielenia się wiedzą. To 

interaktywne narzędzie z bogatymi, stale 

aktualizowanymi zasobami i przyjazną dla 

użytkownika wizualizacją. 

PTT, dostępna pod adresem www.ptt.arp.pl, 

gromadzi dane: 

 o zasobach technologicznych tzw. daw-

ców technologii, tj. podmiotów, które 

chcą udostępnić swoje innowacyjne roz-

wiązania, 

 o potrzebach tzw. biorców technologii, tj. 

podmiotów, które są zainteresowane 

nabyciem innowacyjnych rozwiązań, 

 o zasobach eksperckich, które mogą być 

wykorzystane w procesie transferu tech-

nologii. 

 Korzystanie z niej (dostęp oraz umiesz-

czanie informacji o zasobach i potrzebach 

technologicznych) jest bezpłatne. 

 Działanie platformy opiera się na idei 

otwartej innowacji. Zakłada ona, że źródłem 

innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko 

jego własne zasoby czy wyniki własnych 

prac badawczo-rozwojowych, ale także zaso-

by zewnętrzne, które znajdują się w otocze-

niu firmy i które warto pozyskać. 

 Już na starcie platforma dysponuje 

ponad 500 wpisami (rozwiązaniami technolo-

gicznymi) pochodzącymi od jednostek na-

ukowych, firm i uczelni. Wpisy pochodzą z 

12 branż m. in. medycyny, biotechnologii, 

energetyki, telekomunikacji i branży spożyw-

czej. Z banku technologii mogą korzystać 

firmy (niezależnie od wielkości), jednostki 

naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz 

osoby fizyczne. 

 Platforma to nie tylko strona www i 

baza danych, ale również kompleksowe roz-

wiązanie, poprzez które ARP wspiera trans-

fer technologii. Usługi agencji w ramach PTT 

obejmują: 

 promocję koncepcji otwartych innowacji 

w kontekście transferu technologii, 

 katalogowanie zasobów technologicz-

nych, 

 kojarzenie dawców z biorcami technolo-

gii, 

 dostęp do zaplecza eksperckiego, 

 ocenę transakcji transferu technologii, 

 dofinansowanie transakcji transferu tech-

nologii. 

 Istnieje możliwość refundacji kosztów 

związanych z transferem technologii. ARP 

zamierza na ten cel przeznaczyć kilkadziesiąt 

milionów złotych z funduszy UE. 

 Wstępne warunki wsparcia transakcji 

(ostateczne będą znane po podpisaniu umowy 

przez ARP z Ministerstwem Gospodarki na 

realizację projektu pozakonkursowego w 

ramach Działania 2.2 Programu Operacyjne-

go Inteligentny Rozwój, planowane na IV 

kw. 2015) obejmują dofinansowanie do 70% 

kosztów zakupu licencji, dofinansowanie do 

85% kosztów usług eksperckich oraz dofi-

nansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC 

(Venture Capital) na zasadach rynkowych. 

Zasady korzystania z dofinansowania 

 transakcje będą się odbywać pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi ze sobą 

kapitałowo i osobowo, 

 biorca technologii będzie zobowiązany 

wdrożyć ją do produkcji, 

 technologia będąca przedmiotem transfe-

ru będzie wpisywać się w jedną z kilku-

nastu Krajowych Inteligentnych Specjali-

zacji (http://www.mg.gov.pl/node/23423). 

 

KK 

 

Źródło: http://www.arp.pl/innowacje#/platforma-

transferu-technologii_48897 
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Znamy już harmonogram pierwszych konkursów 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020 

27 
 maja 2015r. w Filharmonii Łódzkiej oficjalnie rozpoczęto nowy okres programowania w województwie łódzkim. Konferencja 

była okazją do podsumowania poprzedniego okresu i przedstawienia głównych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Podczas konferencji zaprezentowano również harmonogram ogłaszania konkursów 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.  

 Poniżej prezentujemy harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WŁ wraz z przykładowymi typami projektów, które 

będą mogły być sfinansowane.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 

Poddziałanie Na co można przeznaczyć środki 
Instytucja ogła-

szająca konkurs 

Termin 

konkursu 

Poddziałanie I.2.2 

Projekty B+R przed-

siębiorstw 

Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących 

opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub procesu 

Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie II.1.1 

Tereny inwestycyjne 

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowa-

ne do potrzeb potencjalnych inwestorów 

Centrum Obsługi  

Przedsiębiorcy 

17-27 sierpnia 

2015 

Poddziałanie II.2.2 

Promocja gospodar-

cza regionu 

Wsparcie będzie przeznaczone na wypracowanie komplekso-

wych ofert inwestycyjnych i gospodarczych regionu, tworzeniu 

nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodar-

czej, organizacji i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych 

na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. 

Wsparcie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, organizacji 

przedsiębiorców, szkół wyższych. 

Centrum Obsługi 

Przedsiębiorczy 

III kwartał 2015 

Poddziałanie II.3.1 

Innowacje w MŚP 

Zakup i wdrożenie wyników prac B+RT 

Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania 

produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje 

Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie III.1.2 

Niskoemisyjny trans-

port miejski 

Budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu 

zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej 

Budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych 

pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu 

Inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych 

służących optymalnemu wykorzystaniu infrastruktury publiczne-

go transportu zbiorowego 

Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publiczne-

go transportu zbiorowego 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie III.2.1 

Drogi wojewódzkie 

Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg wojewódzkich 

w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszą-

cą. 

Budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Inwe-

stycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych ITS  

np. zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania 

i zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich 

zatłoczeniu 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

II/III kwartał 

2015 
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Poddziałanie Na co można przeznaczyć środki 
Instytucja ogła-

szająca konkurs 

Termin 

konkursu 

Poddziałanie III.2.2 

Drogi lokalne 

Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg lokalnych 

(powiatowych, gminnych) w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg lokalnych 

(powiatowych, gminnych) w tym m.in. wiaduktów, tuneli, mo-

stów (obiektów mostowych), estakad, przepustów, konstrukcji 

oporowych 

Inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych 

ITS 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

III kwartał 2015 

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja 

budynków 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczęd-

ne. W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła 

ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła cie-

pła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przy-

łącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze 

wykorzystujące paliwa konwencjonalne 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie V.1.2 

Rozwój Krajowego 

Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego 

Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt 

ratunkowy, w tym także zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych, niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratun-

kowych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

III kwartał 2015 

Działanie V.4 

Ochrona przyrody 

Podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia par-

ków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody,  budowa, prze-

budowa, infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu cen-

trów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki 

rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, 

modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działal-

ność w zakresie edukacji ekologicznej, budowa lub modernizacja 

niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również 

na terenach chronionych),  budowa lub modernizacja niezbęd-

nej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środo-

wiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie VIII.3.1 

Wsparcie przedsię-

biorczości w formach 

bezzwrotnych 

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie IX.1.1 

Aktywizacja społecz-

no-zawodowa osób 

zagrożonych ubó-

stwem lub wyklucze-

niem społecznym 

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagro-

żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą 

instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi 

III kwartał 2015 

Poddziałanie IX.2.1 

Usługi społeczne i 

zdrowotne 

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych 

Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alterna-

tywnych form opieki dla dzieci służące integracji społecznej oraz 

zapobieganiu patologiom wśród dzieci (powyżej 3. roku życia) 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi 

III kwartał 2015 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Specjalizujemy się w przygotowywania aplikacji, w tym studium wykonalności, biznesplanu oraz realizacji 

i rozliczaniu projektów.  

 

Źródło: Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (maj 2015) 

http://cop.lodzkie.pl/ 

 

ŁK 

Poddziałanie Na co można przeznaczyć środki 
Instytucja ogła-

szająca konkurs 

Termin 

konkursu 

Poddziałanie IX.3.1 

Miejsca pracy w sek-

torze ekonomii spo-

łecznej 

Udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na 

tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej 

Świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii spo-

łecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału 

Świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia pod-

miotów ekonomii 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi 

III kwartał 2015 

Działanie X.1 

Powrót na rynek pra-

cy osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi 

do lat 3 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom 

sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez: Two-

rzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie insty-

tucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobko-

wych, opiekuna dziennego, i pozainstytucjonalnej: niani. 

Aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, do-

radztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie XI.1.2 

Kształcenie ogólne 

Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową 

kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych) w zakresie przy-

gotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obej-

mujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych post-

aw/umiejętności. 

Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę pro-

gramową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania oparte-

go na metodzie eksperymentu 

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

Poddziałanie XI.3 

Kształcenie zawodo-

we 

Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz ogólne w zakresie realizacji progra-

mów kształcenia zawodowego w formach szkolnych ukierunko-

wanych na poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodo-

wego, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształ-

cenia zawodowego i ustawicznego. 

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz ogólne 

Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

IV kwartał 2015 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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K 
onferencja organizowana w part-

nerstwie z Poznańskim Parkiem 

Naukowo-Technologicznym Fun-

dacji UAM zgromadziła ponad 170 przed-

stawicieli polskich i zagranicznych ośrodków 

innowacji i przedsiębiorczości, przedstawi-

cieli środowiska akademickiego i administra-

cji publicznej. Toczące się obrady obfitowa-

ły w wiele refleksji i wniosków ważnych dla 

realizacji strategii społeczno-gospodarczego 

rozwoju Polski. 

 Tematem przewodnim konferencji były 

wyzwania, przed którymi stoją instytucje 

otoczenia biznesu w perspektywie nowego 

okresu finansowania 2014-2020. Podczas 

konferencji poruszano zagadnienia: 

 strategicznych kierunków zaangażowania 

OIiP w realizację Programów Operacyj-

nych w latach 2014-2020, 

 identyfikacji rodzajów nowych usług 

proinnowacyjnych i możliwych sposobów 

ich wdrożenia, 

 jakości usług świadczonych przez OIiP, 

 przykładów dobrych praktyk w działaniu 

OIiP w innych krajach. 

Podczas sesji wypracowano propozycję defi-

nicji usług proinnowacyjnych: 

 Kolejnym istotnym osiągnięciem konfe-

rencji była propozycja utworzenia katalogu 

usług proinnowacyjnych. W trakcie dyskusji 

panelowej ustalono, że w katalogu powinny 

znaleźć się m.in. 

 doradztwo w zakresie prowadzenia firmy 

na wczesnym etapie rozwoju; 

 doradztwo w zakresie rozwoju firmy; 

XXVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW 

INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE 

USŁUGI OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

DLA INTELIGENTNEGO ROZWOJU 
Poznań 20-22 maja 2015  

ZAPROSILI NAS 

 pośrednictwo kooperacyjne i współpraca 

międzynarodowa; 

 przygotowanie dokumentacji inwestycyj-

nej; 

 konsultacja w zakresie selekcji innowa-

cyjnych pomysłów; 

 audyt innowacyjności; 

 poszukiwanie partnerów do realizacji 

projektów B+R+I;  

 due diligence; 

 proof of concept; 

 poszukiwanie i ocena alternatywnych 

ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie  

nowych rozwiązań; 

 poszukiwanie, ocena i ewaluacja konkret-

nych technologii na zamówienie firm; 

 definiowanie przedmiotu transferu; 

 przygotowanie oferty lub zapytania 

o technologię i pomoc w nawiązaniu kon-

taktu z dostawcą lub odbiorcą technolo-

gii; 

 doradztwo w zakresie ochrony praw 

własności intelektualnej dla firm, opra-

cowanie strategii zarządzania IP; 

 badanie stanu techniki i czystości patent-

owej/analiza „freedom to operate”; 

 wsparcie podczas negocjacji i zawierania 

umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą 

technologii; 

 przygotowanie i wsparcie przedsiębiorcy 

w negocjacjach z inwestorem kapitało-

wym; 

 pomoc doradcza we wdrażaniu technolo-

gii i opracowanie planu i oceny ryzyka 

wdrożenia innowacyjnego rozwiązania; 

 monitorowanie wdrażania technologii lub 

realizacji umowy o transferze technologii; 

 analizy rynku pod kątem określenia po-

tencjału rynkowego i technicznych możli-

wości rozwoju pomysłu; 

 pomoc w opracowaniu prototypu rozwią-

zania, produktu lub gotowego do testów 

wyrobu 

 testy rynkowe prototypów produktów/ 

usług; 

 certyfikacja rozwiązań/ technologii/ pro-

duktów. 

Źródło: Sprawozdanie z przebiegu XXVI Ogólno-

polskiej Konferencji SOOIPP 

http://www.sooipp.org.pl/ 

Usługa proinnowacyjna to usługa świadczona przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorców, 

przyczyniająca się do wprowadzenia na rynek produktu/usługi lub technologii prowadzą-

cych do korzystnego efektu społeczno- gospodarczego, wyróżniająca się następującymi  

cechami: 

 zidentyfikowaniem potrzeby po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem jej zaspokojenia; 

 zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces; 

 wykorzystaniem eksperckiej wiedzy w zakresie identyfikacji i rozwiązania problemów prowa-

dzących do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorcy; 

 dostosowaniem sposobu/procesu rozwiązywania zdiagnozowanych problemów do indywi-

dualnych potrzeb przedsiębiorcy. 
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OKIEM STATYSTYKA 

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PROGRAMÓW  

BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Konkurs Inicjatywy CORNET 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju otworzyło 20. międzynarodowy 

konkurs na projekty badawcze 

CORNET. 

 CORNET (COllective Research NE-

Tworking) wspiera badania branżowe (z ang. 

collective research) czyli badania przeprowa-

dzane na użytek szerokiej grupy przedsię-

biorstw danej branży. Szczególnie istotne jest 

uwzględnienie roli małych i średnich przed-

siębiorstw. Badania są inicjowane przez zrze-

szenia firm i często przeprowadzane przez 

wyspecjalizowane jednostki naukowe. Są 

związane najczęściej z przygotowaniem 

i rozwojem norm technicznych i standardów. 

Mogą dotyczyć opracowania udoskonalonych 

materiałów lub procesów o szerokim zastoso-

waniu w przemyśle. 

 Program adresowany jest do zrzeszeń 

branżowych grupujących małe i średnie 

przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, kla-

stry itp.) posiadających osobowość praw-

ną. W międzynarodowym projekcie uczestni-

czy również jednostka naukowa (Research 

Performer). 

 Wnioskodawcy opracowują wspólny 

wniosek, który lider konsorcjum składa w ich 

imieniu do sekretariatu Inicjatywy CORNET 

(e-mail: eu@aif-ftk-gmbh.de). Równolegle do 

wniosku międzynarodowego, polski wnio-

skodawca (zrzeszenie - partner międzynaro-

dowego konsorcjum badawczego) składa do 

NCBiR wniosek krajowy o dofinansowanie 

projektu. 

Terminy składania wniosków: 

w wersji elektronicznej do sekretariatu Inicja-

tywy: 30 września 2015 r., godz. 12, 

w wersji elektronicznej do NCBiR: 30 wrze-

śnia 2015 r., 

w wersji papierowej do NCCBiR: 14 paź-

dziernika 2015 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

 Na dofinansowanie udziału polskich 

podmiotów wybranych w konkursie NCBiR 

przeznaczyło 1 mln euro. 

Więcej informacji: 

www.ncbr.gov.pl/programy-

miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa  

Inicjatywa CORNET 

www.cornet-era.net 

MKS 

Infrastruktura badawcza w dziedzinie nauk społecznych 

Projekt InGRID (Inclusive Growth Infrastructure Diffusion) dysponuje bazami 

danych w dziedzinie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrami kompeten-

cji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą aplikować o 2-3 miesięczne staże. 

Termin składania wniosków: 26 lipca 2015 r. 

Więcej informacji: 

http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call26 

MKS 
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Konkurs BIOSTRATEG II 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju ogłosiło II konkurs w programie 

ŚRODOWISKO NATURALNE, 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO - BIOSTRA-

TEG. 

 Wnioski na innowacje w rolnictwie, 

leśnictwie oraz na rozwój technologii przyja-

znych środowisku można składać w następu-

jących obszarach badawczych: 

 bezpieczeństwo żywności, 

 racjonalne gospodarowanie zasobami 

naturalnymi, ze szczególnym uwzględ-

nieniem gospodarki wodnej, 

Konkurs dla innowacyjnych kobiet 

K 
omisja Europejska ogłosiła trzecią edycję konkursu o Unijną Nagrodę dla Kobiet Innowatorek (EU Prize for Women Innovators). 

Mogą do niego przystąpić kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą oraz korzystały lub korzystają z funduszy UE na badania 

i innowacje. Firma musi być zarejestrowana przed 1 stycznia 2013r. i osiągnąć obrót co najmniej 100 tys. euro w 2013 r. lub w 2014 r.  

Nagroda za I miejsce wynosi 100 tys. euro, za II to tys.,  za II 30 tys. euro. 

Termin składania wniosków: 20 października 2015 r. 

Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 

MKS 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki 

POLONEZ   

 Konkurs dla naukowców przyjeżdżają-

cych z zagranicy, którzy chcą prowadzić 

badania w polskich jednostkach naukowych. 

Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub 

co najmniej cztery lata doświadczenia ba-

dawczego. Można aplikować o dofinansowa-

nie staży od 12 do 24 miesięcy. Zwycięzcy 

konkursu otrzymają wynagrodzenie w wyso-

kości 4050 Euro brutto plus dodatki.  

Konkurs dofinansowany z programu Hory-

zont 2020. 

Więcej informacji: 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-

23-polonez-nowy-konkurs 

MAESTRO 7 

 Konkurs dla doświadczonych 

naukowców na projekty badawcze mające na 

celu realizację pionierskich badań 

naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 

ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających 

poza dotychczasowy stan wiedzy, których 

efektem mogą być odkrycia naukowe. 

HARMONIA 7  

 Konkurs na projekty badawcze realizo-

wane we współpracy międzynarodowej. 

SONATA BIS 5 

 Konkurs na projekty badawcze, których 

celem jest powołanie nowego zespołu nauko-

wego. Musza być realizowane przez osoby 

posiadające stopień lub tytuł naukowy (od 2 

do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku). 

Termin składania wniosków w konkursach 

MAESTRO, HARMONIA i SONATA:  

15 września 2015 r. 

Więcej informacji: 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-

15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5 

MKS 

 przeciwdziałanie i adaptacja zmian kli-

matu, ze szczególnym uwzględnieniem 

rolnictwa, 

 ochrona bioróżnorodności oraz zrówno-

ważony rozwój rolniczej przestrzeni pro-

dukcyjnej, 

 leśnictwo i przemysł drzewny. 

 Dofinansowanie dotyczy badań nauko-

wych, prac rozwojowych (faza A) oraz dzia-

łań związanych z przygotowaniem do wdro-

żenia wyników badań (Faza B). W skład 

konsorcjów projektowych muszą wchodzić 

co najmniej trzy podmioty, w tym co naj-

mniej jedna jednostka naukowa i jeden 

przedsiębiorca. 

 Projekt nie może trwać dłużej niż  

36 miesięcy.  

Termin składania wniosków: 24 lipca 2015 r. 

Więcej informacji: 

ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/

srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo--

-biostrateg 

MKS 

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

1. BODE20141215001 Niemieckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w technologiach powlekania próżniowego ela-

stycznych materiałów takich jak: tkaniny, włókniny, powłoki/folie z tworzyw sztucznych, po-

szukuje partnerów do współpracy w ramach umowy outsourcingowej lub umowy o świadczeniu 

usług. Powlekane materiały mają szerokie zastosowanie, m. in. w izolacji cieplnej oraz przeciw-

słonecznej, w ekranowaniu właściwości bakteriobójczych promieniowania elektromagnetyczne-

go, w giętkich przewodach oraz przezroczystych elektrodach. Powlekanie odbywa się drogą 

odparowania termicznego lub techniki napylania i służy do osadzania metali, stopów, tlenków 

i azotków. 

2. BOTR20141208002 Turecka firma produkująca spoiwa alkidowe, prepolimery izocyjanowe, farby i lakiery, poszu-

kuje partnerów do dystrybucji swoich produktów w Europie. 

3. BRUK20141220001 Brytyjska firma oferuje systemy do produkcji energii odnawialnej nadające się do zainstalowa-

nia zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użytkowych. Firma dąży do poszerzenia asorty-

mentu. Poszukuje współpracy na podstawie umowy dystrybucyjnej na innowacyjne systemy do 

produkcji energii odnawialnej i komponentów odpowiednie do nowobudowanych lub istnieją-

cych obiektów. 

4. BOSI20150108001 Słoweńska firma produkcyjna, działająca w zakresie obróbki metalu oraz oferująca wysokiej 

jakości usługi spawalnicze, projektowanie i produkcję specjalnych konstrukcji metalowych, 

przenośników, różnych innych wyrobów metalowych (zbiorniki, silosy, ramy, obudowy) oraz 

niestandardowych urządzeń odpylających dla przemysłu oferuje usługi podwykonawstwa dla 

zainteresowanych partnerów. 

5. BOHR20150316002 Chorwacki producent pasów transmisyjnych, które mają zastosowanie w wielu maszynach 

i urządzeniach, poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi podwykonawstwa. 

6. BOTR20141210003 Firma turecka działająca w branży chemicznej od 1980 roku, produkująca farby na bazie wody 

i rozpuszczalnika, opracowała specjalny rodzaj farby antybakteryjnej dla szpitali i producentów 

żywności. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów. 

7. BOIT20141222003 Włoska winnica produkuje wina typowe dla regionu Kampanii. Firma poszukuje dystrybuto-

rów, importerów, agentów. Oferuje wysokiej jakości produkty i usługi. 

8. BOTR20130715002 Turecka firma posiada doświadczenie zarówno w produkcji jak i dystrybucji w przemyśle włó-

kienniczym. Główne możliwości firmy to przygotowywanie kolekcji, poszukiwanie odzieży 

i tkanin, produkcja zgodnie z zamówieniem, znalezienie dostawców i kontrola jakości. Firma 

oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla firm działających w sektorze tekstylnym. 

9. BOEG20141231001 Egipska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy bielizny i odzieży dla niemowląt, 

dzieci, kobiet i mężczyzn (w tym 100% bawełniane i mieszane T-shirty, koszulki polo itp.) 

poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów i hurtowników). 

10. BOFR20131007001 Francuska firma zlokalizowana w Bretanii, produkująca wysokiej jakości mrożone naleśniki 

i inne produkty dla sektora HoReCa, poszukuje dystrybutorów i pośredników handlowych. 

11. BOFR20130805007 Francuska firma produkująca innowacyjne, ekologiczne suplementy diety poszukuje dystrybu-

torów. Firma oferuje szeroką gamę oryginalnie zapakowanych, wysokiej jakości suplementów 

diety w atrakcyjnych cenach. Produkty sprzedawane są w sklepach ekologicznych i aptekach. 

Aktualnie poszukuje partnerów do promocji na lokalnych rynkach i pośredników handlowych/ 

dystrybutorów. 

12. BOAT20141204001 Austriacka firma działająca w sektorze ochrony zdrowia poszukuje pośredników handlowych 

(agentów/dystrybutorów) do mat służących do masażu stóp. 

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 Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń. 

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 

BIBLIOTEKA 

Kazimierz Kubiak, Organizacje przedsię-

biorców w procesie zarządzania restruktu-

ryzacją przedsiębiorstw włókienniczych 

i odzieżowych, Wydawnictwo Społecznej 

Akademii Nauk, Łódź 2015 

„ Do tej pory na polskim rynku wydawni-

czym brakowało pozycji poświęconej 

rozwiązywaniu problemów towarzyszą-

cych  przygotowaniu restrukturyzacji na 

poziomie przedsiębiorstw. Książka wypeł-

nia tę lukę. Kierowana jest nie tylko do 

właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw 

włókienniczych i odzieżowych, ale także 

do organizacji przedsiębiorstw, jako natu-

ralnego sprzymierzeńca i partnera przed-

siębiorstw w procesie przygotowania 

i wdrażania zmian. Stanowi również po-

moc dla studentów, doktorantów i dydak-

tyków kierunków ekonomicznych badają-

cych zmiany zachodzące w polskiej go-

spodarce, ponieważ tematyka restruktury-

zacji przedsiębiorstw w kontekście wyso-

kiej turbulencji otoczenia stanowi ważny 

przedmiot badań nauk o zarządzaniu. 

Niewątpliwą zaletą opracowania jest zgro-

madzenie i twórcze interpretowanie nie 

tylko literatury przedmiotu, lecz także 

wielu innych źródeł, takich jak akty praw-

ne czy dokumentacja organizacji przedsię-

biorstw. W książce udało się sformułować 

szereg praktycznych rekomendacji wdro-

żeniowych. W związku z tym powinna 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji. 

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. 

ona zająć zarówno naukowców i studen-

tów zainteresowanych problematyką za-

rządzania, jak i praktyków. Szczególnie 

należy rekomendować ją menedżerom 

organizacji otoczenia biznesu, w tym  

organizacji przedsiębiorców, oraz mene-

dżerom publicznym kształtującym warun-

ki funkcjonowania biznesu.” 

dr hab. Bogusław Plawgo, Uniwersytet 

w Białymstoku (z okładki) 

 

P.S. 

Kazimierz Kubiak jest doktorem nauk ekono-

micznych. Pracuje jako adiunkt w Społecznej 

Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań nad 

Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicz-

nym EEDRI. Współpracuje z Uniwersytetem 

Łódzkim oraz Wyższą Szkołą Bankową 

w Poznaniu. Jest również członkiem Rady 

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

IK 
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