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AKTUALNOŚCI: 

W grudniu 2007 r. oraz w styczniu 2008 r. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wnio-
sków do pięciu działań Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (komponent regionalny). w ramach 

osi priorytetowych VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich i VII. Promocja 
Integracji Społecznej.  
Pierwsze dwa konkursy dotyczą oddolnych inicjatyw edukacyjnych. W 
ramach działania 6.3 POKL można składać wnioski o wsparcie „inicjatyw 
lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na ob-
szarach wiejskich”. W ramach działania 7.3 POKL można składać wnio-
ski w celu wsparcia „inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji”. 
Trzeci konkurs został ogłoszony dla Poddziałania 7.2.1 POKL dla projek-
tów z zakresu „aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Ogłoszono również dwa konkursy na projekty 

Pierwsze konkursy w ramach POKL w regionie 
łodzkim: 

Drodzy Czytelnicy! 

Przekazujemy w Wasze ręce pierwsze wydanie 
Biuletynu Informacyjnego wydawanego w nowej 
formule - miesięcznika. 
Od 1 stycznia 2008 r. w Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości rozpoczął funkcjonowanie 
ośrodek Enterprise Europe Network - nowej 
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europejskiej sieci współpracy na rzecz świata biznesu i nauki, która łączy 
w sobie zadania dotychczasowych sieci EURO INFO CENTRE oraz IN-
NOVATION RELAY CENTRE oraz wzbogaca je działaniami na rzecz 7. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej. 
Poza nową szatą graficzną, co miesiąc zaprezentujemy Państwu większą 
ilość użytecznych informacji (np. oferty kooperacji). Biuletyn będzie także 
rozsyłany w formie newslettera do zainteresowanych osób. 
Jednocześnie zapraszamy do korzystania z usług ośrodka, którego motto 
brzmi: „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”. Uroczysta inauguracja pra-
cy ośrodka już wkrótce! 



Biuletyn Informacyjny  Nr 1/2008 (32) 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network 

Na okres od 1.01.2008 r. do 
31.12. 2017 r. powołano 2 no-
we agencje wykonawcze: 

Nowe agencje wykonawcze 
UE 

Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych oraz Agencję Wykonawczą ds. Badań Na-
ukowych. Organami zarządzającymi agencjami są: ko-
mitety sterujące i dyrektorzy. Siedzibą obu agencji jest 
Bruksela. 
Zadaniem Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (w ramach 7. Programu Ramowego 
Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju tech-
nologicznego i demonstracji) jest: 
− zarządzanie etapami konkretnych projektów – w reali-
zacji programu szczegółowego „Pomysły”,  

− przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w 
odniesieniu do wpływów i wydatków oraz wykonywa-
nie operacji niezbędnych do zarządzania programem 
szczegółowym „Pomysły”,  

− gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji i 
radzie naukowej wszelkich informacji potrzebnych do 
zarządzania procesem realizacji programu wspólnoto-
wego. 

Zadaniem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych 
(w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europej-
skiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i de-
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W dniach 10-11 stycznia 2008 r. w 
Londynie odbył się Światowy Szczyt 
Przedsiębiorczości (World Entrepre-
neurship Summit), w którym uczest-

Światowy Szczyt Przedsiębiorczo-
ści 2008 w Londynie 

niczyło około 500 światowych liderów przedsiębiorczości 
– przedstawicieli czołowych korporacji, reprezentantów 
świata polityki i naukowców. Przedmiotem szczytu była 
dyskusja na temat roli jaką odgrywają przedsiębiorcy w 
zakresie kreowania zasad zrównoważonego rozwoju. 
Uczestników powitała Dr Rebecca Harding, gospodarz 
Szczytu. Przekazała życzenia owocnej pracy od prof. 
Muhammada Yunusa, laureata pokojowej nagrody nobla 
w 2006 r., twórcy Graamen Banku, udzielającego mikro-
kredytów dla najuboższych mieszkańców Bangladeszu. 
Uczestników przywitał także Kevin Spacey, nie tylko 
znakomity aktor - laureat Oskarów, lecz także przedsię-
biorca – dyrektor znanego Old Vic Theatre w Londynie, 

2 

związane z bezpośrednim wsparciem osób bezrobot-
nych. Wsparcie Poddziałania 6.1.1 przeznaczone jest 
dla projektów wspierających osoby pozostające bez za-
trudnienia na regionalnym rynku pracy, natomiast w ra-
mach Poddziałania 6.1.2 wsparcie będzie kierowane do 
Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy na rzecz 
realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową 
osób bezrobotnych w regionie. 
W grudniu 2007 r. konkurs w ramach priorytetu IX. Akty-
wizacja Obszarów Wiejskich POKL ogłosił również 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wnioski 
można wkładać na projekty związane z realizacja Dzia-
łania 9.5 „oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich” POKL. 

Źródło: http://efs.wup.lodz.pl/index.php?dzial=kl 
http://www.pokl.lodzkie.pl/pl/kl/konkursy_i_nabory/ 

monstracji) jest: 
- zarządzanie etapami konkretnych projektów w realiza-
cji niektórych obszarów programu szczegółowego 
„Ludzie”;  
− zarządzanie etapami konkretnych projektów w wdra-
żaniu systemów wsparcia w ramach części programu 
szczegółowego „Możliwości” dotyczącej badań na 
rzecz MŚP;  

− zarządzanie etapami konkretnych projektów w kon-
tekście realizacji niektórych części obszarów tema-
tycznych „bezpieczeństwo” i „przestrzeń kosmiczna” 
programu szczegółowego „Współpraca”;  

− przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w 
odniesieniu do wpływów i wydatków oraz wykonywa-
nie, na podstawie upoważnienia Komisji, wszelkich 
operacji niezbędnych do zarządzania częściami pro-
gramów wspólnotowych;  

− gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji 
wszelkich informacji potrzebnych do kierowania pro-
cesem realizacji części programów wspólnotowych;  

− udzielanie wsparcia administracyjnego i logistycznego 
na rzecz programów szczegółowych „Możliwości”, 
„Współpraca” i „Ludzie”. 

Źródło: http://www.ukie.gov.pl  
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wygłaszając prezentację nt. kreatywnej przedsiębiorczo-
ści. 
W dalszej części szczytu odbyły się sesje plenarne po-
święcone roli przedsiębiorczości w dobie globalizacji, 
zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz kreatywnej przedsiębiorczości. Poza sesjami ple-
narnymi odbywały się spotkania panelowe poświęcone 
tematyce ekonomii społecznej, promowaniu przedsię-
biorczości wśród młodzieży, przedsiębiorczości kobiet, 
związkom pomiędzy modelem biznesowym a potencja-
łem innowacyjnym przedsiębiorstw, e-gospodarce. 
Na Światowym Szczycie Przedsiębiorczości Polskę re-
prezentowała dr Ewa Sadowska-Kowalska, prezes Fun-
dacji Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) w Łodzi. 
Uczestniczyła w panelu poświęconym tworzeniu nauko-
wych podstaw dla rozwoju przedsiębiorczości i innowa-
cji. 
Dyskusję w panelu prowadził prof. Anders Lundström, 
prezes Szwedzkiej Fundacji Badań nad Małym Bizne-
sem, koordynator sieci IPREG (Innovative Policy Rese-
arch for Economic Growth). Dr Sadowska-Kowalska 
wygłosiła prezentację poświęconą studiom nad polityka-
mi przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce i w re-
gionie łódzkim. Prezentacja oparta była na wynikach 
krajowego raportu, jaki FRP przygotowała w zakresie 
obydwu polityk. Analogiczną prezentację, poświęconą 
pracom duńskiego zespołu w ramach sieci IPREG, wy-
głosiła Astrid Berg, przedstawicielka FORA – specjalnej 
agendy duńskiego ministerstwa gospodarki ds. badań 
nad polityką ekonomiczną. Zarówno FRP jak i FORA 
aktywnie uczestniczą w pracach sieci IPREG, w ramach 
której powstaje przekrojowe studium na temat polityk 
przedsiębiorczości i innowacyjności w 14 krajach Euro-
py (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 
Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwe-
cja, Wegry, Wielka Brytania), opierające się na wspo-
mnianych krajowych raportach. Prof. Lundström w pod-
sumowaniu dyskusji zaprezentował wstępne rezultaty 
tego studium, które wkrótce zostanie oficjalnie wydane 
w formie publikacji. 
Osoby zainteresowane pracami w ramach sieci IPREG 
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej FRP: 
http://www.frp.lodz.pl/index.php?
dzial=projekty&id=ipreg 

Źródło: Informacja własna 

Firmy, które planują wprowadzenie na 
rynek innowacyjnych produktów, usług 
czy procesów mogą skorzystać z pro-
gramu zarządzanego przez sieć EU-

EUREKA dla innowacyjnych firm 

REKA. Jest on skierowany do małych i średnich firm, 
które działają w ramach powołanych konsorcjów. Wnio-
ski można składać cały czas. W ciągu roku są zwykle 
dwa terminy rozpatrywania wniosków, najbliższy termin 
upływa 8 lutego. 
Mała lub średnia firma musi występować w roli lidera 
wspomnianego konsorcjum. Dodatkowe kryteria, które 
musi spełniać lider konsorcjum są następujące: 
− siedzibą firmy musi być państwo uczestniczące w 
programie Eurostars; 

− działalność firmy musi dotyczyć obszaru badań i inno-
wacji; 

− co najmniej 10 proc. rocznych obrotów firmy musi być 
przeznaczanych na badania (ewentualnie co najmniej 
10 proc. ekwiwalentu pełnego czasu pracy przezna-
cza się na badania i rozwój). 

Co ważne, inni członkowie składającego wniosek kon-
sorcjum nie muszą być firmami z sektora MŚP. W jego 
skład mogą wchodzić również duże firmy, centra badaw-
cze czy szkoły wyższe. Przeważająca większość kon-
sorcjów ma właśnie taki „mieszany” skład. Jednak co 
najmniej 50 proc. wartości projektu powinna być realizo-
wana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Wnioski projektowe muszą być „ukierunkowane rynko-
wo”. Mogą dotyczyć każdego sektora technologicznego, 
jednak główny ich cel nastawiony powinien być na roz-
wój nowego, innowacyjnego produktu, usługi czy proce-
su. Projekty mają ograniczony zasięg czasowy – maksy-
malny czas wynosi trzy lata. W ciągu dwóch lat po za-
kończeniu wprowadzania projektu w życie nowy produkt 
powinien być gotowy do wypuszczenia na rynek. Wyją-
tek stanowią przedsięwzięcia medyczne i biomedyczne. 
W ich przypadku w ciągu dwóch lat od zakończenia pro-
jektu powinny się rozpocząć testy kliniczne. 
Kolejnym ograniczeniem jest liczba i pochodzenie pod-
miotów aplikujących do konkursu. Projekt nie może być 
prowadzony przez jeden podmiot. Warunkiem dopusz-
czenia wniosku do procesu oceny jest jego międzynaro-
dowość – udział brać muszą podmioty z co najmniej 
dwóch uczestniczących w programie Eurostars krajów. 
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Polska Agencja Rozwoju 

Akademia PARP 

Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i wszyst-
kich zainteresowanych do udziału w szkoleniach inter-
netowych Akademii PARP. W ramach programu ofero-
wane są trzy szkolenia. 
Badanie rynku 
Warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia gospo-
darczego jest dobre poznanie rynku oraz konkurencji. 
Porównując informację o potrzebach i wymaganiach 
rynkowych łatwiej ocenić zarówno mocne i słabe strony 
własnej działalności jak też wypracować strategię dzia-
łania na kolejne lata. Badanie rynku jest sposobem zdo-
bywania informacji pomocnych w podejmowaniu traf-
nych decyzji w codziennej działalności firmy. 
Dzięki szkoleniu można poznać metody analizy rynku, 
charakterystykę analizy otoczenia i konkurencji oraz 
podmiotów uczestniczących w rynku, mechanizmy 
kształtujące rynek oraz techniki dokonywania jego ana-
lizy. 
Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej 
przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą. Szkolenie podzielone jest na 3 mo-
duły i obejmuje: charakterystykę rynku i elementów ryn-
ku; rodzaje i zastosowanie analizy rynku; rolę informacji 
marketingowej w badaniu rynku 
Biznesplan 
Dobre przygotowanie biznesplanu jest warunkiem 
otrzymania kredytu czy przyciągnięcia inwestora. Szko-
lenie uczy warsztatu tworzenia poprawnego i skutecz-
nego biznesplanu na potrzeby Twojej firmy. 
Szkolenie adresowane jest do kadry menedżerskiej w 
małych i średnich przedsiębiorstwach i osób planują-
cych rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą. 
Jego zakres obejmuje: zasady budowy dobrego projek-
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W dniach 4 – 6 marca 2008 r. 
w Wels (Austria) odbędzie się 
g i e ł d a  k o o p e r a c y j n a 

Energia odnawialna - giełda 
kooperacyjna w Austrii 

„Odnawialne źródła energii i energooszczędność”, to-
warzysząca Międzynarodowym Targom Energie-
sparmesse 2008 oraz World Sustainable Energy 
Days 2008. 
Giełda, wykorzystując sprawdzony schemat Komisji 
Europejskiej, opiera się na wcześniej zaaranżowanych 
spotkaniach, na podstawie katalogów z profilami 
uczestniczących firm. Celem giełdy jest umożliwienie 
przedsiębiorcom z 14 państw UE nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych. Zgłoszenia należy przesłać do 
4 lutego 2008 r. 
W giełdzie planowany jest udział około 200 firm z na-
stępujących krajów: Austrii, Belgii, Niemiec, Danii, Esto-
nii, Finlandii, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Norwegii, 
Szwecji, Słowacji i Wielkiej Brytanii. 

Wnioski projektowe można składać w sposób ciągły. W 
ciągu roku instytucja oceniająca wyznacza jeden lub 
dwa terminy rozpatrywania napływających wniosków. 
Najbliższy z nich upływa 8 lutego 2008 roku. Więcej in-
formacji o konkursie można znaleźć na stronie: 
www.funduszeue.info . 

Źródło: http://www.pi.gov.pl 

tu, analizę firmy i produktu, analizę rynku, popytu i kon-
kurencji, strategię wprowadzania produktu, dostępne 
źródła finansowania, ich wady i zalety oraz wybór najbar-
dziej korzystnego rozwiązania, harmonogram i analizę 
finansową opłacalności przedsięwzięcia, przygotowanie 
projekcji rachunków zysków i strat, bilansu, rachunku 
przepływów finansowych. 
Jak założyć własną firmę 
Szkolenie „Jak założyć własną firmę” odpowiada na na-
stępujące pytania: Jakie kroki należy podjąć, aby spraw-
nie i szybko założyć własną firmę? Co zrobić, aby firma 
odniosła sukces i była konkurencyjna na rynku? Jak za-
trudnić pracownika? 
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych 
rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz absolwen-
tów i studentów ostatnich lat szkół wyższych i średnich. 
Zakres tematyczny obejmuje: uwarunkowania podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, źródła finanso-
wania i opodatkowanie działalności gospodarczej, za-
trudnianie pracowników i związane z tym obowiązki. 
Po zalogowaniu na stronie: www.akademiaparp.gov.pl, 
można rozpocząć szkolenie. 

Źródło: http://www.pi.gov.pl 
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Profile firm zostaną zamieszczone w katalogu uczestni-
ków na stronie www.trademeeting.com . Na jego pod-
stawie firmy dokonają wyboru partnerów do rozmów. 
Giełda obejmuje następujące sektory: 
− biomasa (produkcja, przetwarzanie, pellety, gazyfika-
cja drewna, odzysk ciepła ze spalin), 

− energia słoneczna (panele słoneczne, zbiorniki do 
gromadzenia ciepłej wody, hydraulika, chłodze-
nie,  suszenie, proces podgrzewania wody, fotowolta-
ika), 

− energia geotermalna (pompy ciepła, urządzenia chło-
dzące, absorbery) 

− energooszczędność w budynkach (centralne ogrze-
wanie, światło, ciepła woda, chłodzenie, klimatyzacja, 
urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne, tech-
nologie służące do kontroli, wentylacja, technologie 
domów pasywnych). 

Koszt uczestnictwa: 
− 100€ (kolejna osoba 50€) - przedstawiciele samorzą-
du terytorialnego, jednostki naukowo-badawczej i 
przedsiębiorstw do 20 pracowników, 

− 150€ (kolejna osoba 75€) - przedstawiciele przedsię-
biorstwa zatrudniającego od 20 do 50 pracowników, 
200€ (kolejna osoba 100€) - przedstawiciele przed-
siębiorstwa zatrudniającego powyżej 50 pracowni-
ków. 

Opłata obejmuje: 
− dwa dni spotkań dwustronnych z wybranymi przez 
Państwa firmami, 

− publikację profilu firmy w katalogu on-line, 
− opiekę organizatorów w trakcie imprezy, 
− materiały zawierające profile wszystkich uczestników, 
− bankiet z udziałem zaproszonych gości. 
Koszty podróży i noclegu nie są wliczone w opłatę. Po-
przez wcześniejszy kontakt z organizatorem można 
zarezerwować pokój w hotelu (cena z upustem dla 
uczestników giełdy). 

Źródło: http://www.euroinfo.org.pl 

Innovact – giełda kooperacyjna na temat niespo-
żywczego wykorzystania surowców odnawialnych od-
będzie się w Reims, w dn. 18 - 19 marca 2008 r. Głów-

Innovact - giełda koopera-
cyjna we Francji 

nym celem giełdy kooperacyjnej organizowanej przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową francuskiego regionu 
Szampania-Ardeny oraz europejską sieć przekazu in-
nowacji (IRC) jest skupienie przedstawicieli przemysłu, 
instytutów badawczych i centrów technicznych Europy, 
zainteresowanych wymianą wiedzy i innowacyjnych 
technologii w dziedzinie innego niż spożywcze zastoso-
wania surowców odnawialnych. 
Europejskie spotkanie brokerskie daje możliwość: 
− spotkania partnerów i nawiązania międzynarodowych 
kontaktów biznesowych, 

− zdobycia informacji o najnowszych trendach techno-
logicznych i działalności badawczej, 

− nawiązania nowych kontaktów i wzmocnienia dotych-
czasowych, 

− zainicjowania dyskusji nad tworzeniem partnerstw 
technologicznych. 

Spotkanie brokerskie jest przeznaczone dla producen-
tów surowców jak i podmiotów przemysłu w następują-
cych branżach: 
− Surowce odnawialne: zboże, buraki, rośliny oleiste, 
warzywa, alfalfa, konopie, len, winogrona, drewno, 
pszenica; 

− Bioprodukty: chemikalia (polimery i tworzywa sztucz-
ne, barwniki, farby i pigmenty, farmaceutyki), chemi-
kalia specjalne (kleje, agrochemikalia, kosmetyki, 
mydła i detergenty, rozpuszczalnik), włókna przemy-
słowe (papier i tektura, kompozyty, włókna tekstylne), 
oleje przemysłowe (oleje do silników dwu- i czterosu-
wowych, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, 
biosmary), biopaliwa, bio-etanol; 

− Przemysł spożywczy: żywność, dodatki, środki od-
żywcze, białka. 

W dniu 19.03.2008 planowana jest wizyta w miejsco-
wych firmach biotechnologicznych (laboratoria i centra 
techniczne). 
Więcej informacji oraz rejestracja własnego udziału 
oraz profilu technologicznego do spotkań dwustronnych 
na: http://www.innovaact.ircnet.lu . 

Źródło: Informacja własna 
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OFERTY KOOPERACJI: 

W przypadku zainteresowania 
ofertą prosimy o kontakt i poda-
nie numeru (ID) profilu.  

Oferty kooperacji wybrane z  
bazy danych Business Co-
operation Database: 

Lp. ID Treść oferty 

1. 20071207017 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji ceramiki domowej 
(ceramika ogrodowa, rzeźby, fon-
tanny, kominki, wazy i donice itp.) 
poszukuje pośredników handlo-
wych. Oferuje usługi podwykonaw-
stwa dla firm z branży wyposażania 
wnętrz, centrów rzemiosła, kawiarni 
i restauracji oraz wykonawstwo 
obiektów „pod klucz”.  

2. 20071207018 Rosyjska firma specjalizująca się w 
rozwoju i produkcji analizatora tlenu 
na bazie stałego elektrolitu poszu-
kuje dystrybutorów. Miernik prze-
znaczony jest do ciągłego badania 
stężenia tlenu w gazach wydecho-
wych pieców przemysłowych. Sy-
gnał przekazywany jest do automa-
tycznego systemu kontroli, który 
reguluje optymalny proces spalania. 

3. 20071210005 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji magnesów, systemów 
separatorów magnetycznych, po-
szukuje dystrybutorów oraz partne-
rów zdolnych do zorganizowania 
kampanii promocyjnej w UE. Głów-
ne produkty to magnes w żywicy, 
systemy magnetyczne do obróbki 
wody, stałe magnesy (Nd-Fe-B i 
Sm-Co). 

4. 20071217029 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji żywności (ciastka, wyroby 
  

Lp. ID Treść oferty 

  makaronowe, czekolady) poszukuje 
p o ś r e d n i k ó w  h a n d l o w y c h 
(dystrybutorów, detalistów). Firma 
oferuje usługi franszyzowe. 

5. 20071217025  Rosyjska firma produkująca leki, 
suplementy diet oparte na ziołach i 
nasionach dyni, kosmetyków na 
bazie surowców roślinnych i solach 
naturalnych, poszukuje długotermi-
nowej współpracy z pośrednikami 
handlowymi (hurtownicy i dystrybu-
torzy). 

6. 20071219023 Rosyjska firma, krajowy lider rynku 
artykułów medycznych jednorazo-
wego użytku (fartuchy, koszulki, 
rękawice, maski), produkująca rów-
nież narzędzia kardio- i neurochirur-
giczne poszukuje pośredników han-
dlowych i franszyzobiorców. 

7. 20071219035 Rosyjska firma zajmująca się w pro-
dukcją cyfrowych, mikrofalowych 
odbiorników radiowych poszukuje 
pośredników handlowych (dystrybu-
torów lub łańcuchów sprzedaży), 
partnerów joint-venture lub do pozy-
skania części lub całej firmy. Klien-
tami firmy są dostawcy usług komu-
nikacyjnych, telefonii mobilnej dla 
przemysłu energetycznego, wydo-
bywczego i transportu. 

8. 20071219045 Rosyjska firma zajmująca się pro-
dukcją urządzeń medycznych 
(spirografy, elektrokardiografy, mo-
nitory reanimacyjne i anestezjolo-
giczne) poszukuje partnerów han-
dlowych wśród dystrybutorów, hur-
towników i sprzedawców aparatury 
medycznej, firm dostarczających 
wyposażenie medyczne do karetek, 
szpitali, klinik i medycznych centrów 
edukacyjnych. Wszystkie produkty 
są   certyfikowane.   Firma   posiada 
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Lp. ID Treść oferty 

  doświadczenie w dostawach zagra-
nicznych a 65 % dostaw pochodzi z 

9. 20071219056 Rosyjska firma zajmująca się pro-
dukcją substancji powierzchniowo-
czynnych (kationowe i amfoterycz-
ne), stosowanych w artykułach che-
mii gospodarczej do użytku domo-
wego, utrwalaczy wyrobów włókien-
niczych, koncentratów do prania 
wełny i futer, poszukuje pośredni-
ków handlowych wśród firm posia-
dających znaczny udział w rynku 
ww. artykułów. Poszukiwani są też 
partnerzy do badań i rozwoju tech-
nologii. Oferowane są usługi pod-
wykonawstwa. 

10. 20071219083 Rosyjska firma zajmuje się produk-
cją folii katodowej opartej na odpa-
rowaniu substancji za pomocą 
wiązki elektronów i następnie kon-
densacji z oparów na folii aluminio-
wej. Firma ma doświadczenie w 
dostawach do W. Brytanii i Japonii. 
Posiada dział rozwoju, który realizu-
je badania nad innowacyjnymi wy-
sokoporowatymi warstwami przy 
produkcji folii katodowych. Firma 
poszukuje klientów z sektora prze-
mysłowego i medycznego. 

11. 20071220003 Rosyjska firma wykonująca softwa-
re do tłumaczeń, projektowania, 
interfejs graficzny) szuka usług po-
średnictwa handlowego. Firma ma 
doświadczenie eksportowe. 

12. 20071220015 Rosyjska firma produkująca wypo-
sażenie piezoelektryczne i elemen-
ty czujników terapii ultradźwięko-
wej, sond podwodnych, sensorów 
wibracyjnych, precyzyjnych czujni-
ków przemieszczania, poszukuje 
usług pośrednictwa handlowego. 

Lp. ID Treść oferty 

13. 20071220032 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji lamp przenośnych i urzą-
dzeń oświetleniowych poszukuje 
partnerów (dystrybutorów, firmy 
posiadające kanały dystrybucji). 
Firma oferuje usługi podwykonaw-
stwa i działalność badawczo-
rozwojową. Firma dostarcza swoje 
wyroby m.in. do: ministerstwa obro-
ny, ministerstwa spraw kryzyso-
wych, policji, kopalni, organów ad-
ministracji rządowej, podmiotów 
posiadających sygnalizację świetlną 
na pojazdach w lokalach. 

14. 20071220050 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji wysokozintegrowanego 
oprogramowania archiwizującego 
poszukuje partnerów handlowych 
(dystrybutorów lub pośredników) w 
celu promowania wyposażenia 
wśród słynnych muzeów i galerii. 
Firma oferuje usługi podwykonaw-
stwa zgodnie z życzeniami klienta. 
Oferowane oprogramowanie przy-
datne jest też w restauracjach, fir-
mach budowlanych i in. posiadają-
cych dużą liczbę danych. Multime-
dialny program umożliwia prace z 
plikami tekstowymi, graficznymi, 
fotograficznymi i dźwiękowymi. 

15 20071220056 Rosyjska firma z branży przetwór-
stwa i dostaw żywności (jagody, 
orzechy, grzyby) poszukuje partne-
rów w zakresie transportu i logistyki 
na terenie UE. Firma posiada do-
świadczenie eksportowe. 

16. 20071220064 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji wyposażenia medyczne-
go i leków (w postaci sprayu, auto-
matyczne i półautomatyczne wypo-
sażenie farmaceutyczne, materiały 
do wytwarzania ciekłych leków) 
poszukuje partnerów handlowych. 

7 
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NAJNOWSZE KONKURSY: 

7. Program Ramowy w  
zakresie badań i rozwoju 
technologicznego Unii 
Europejskiej 

ERC-2008-AdG (3 ścieżki konkursowe) 
 Budżet konkursu: € 516 950 000 
 Data zamknięcia: 28 Lutego 2008 
 Typy projektów:  
 1) ERC-2008-AdG_20080228: Projekty 
 indywidualnych badań z dziedziny nauk ścisłych i 
 inżynierskich. 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&cal
 l_id=78 

Lp. ID Treść oferty 

17. 20071220022 Bośniacka firma specjalizująca się 
w produkcji mebli poszukuje usług 
pośrednictwa handlowego. Firma 
ma duże zdolności produkcyjne, 
obejmujące meble panelowe, meble 
z litego drewna, pellety, schody, 
płoty i in. typy mebli. 

18. 20071221012 Bośniacka firma zajmująca się dzia-
łalnością eksportowo-importową, 
sprzedażą hurtową i detaliczną w 
sektorze metalurgii żelaza oferuje 
pośrednictwo handlowe i partner-
stwo joint-venture. Firma posiada 
duże doświadczenie w handlu w 
swojej branży. 

19. 20071221039 Bośniacka firma specjalizująca się 
w produkcji izolatorów elektrycz-
nych oferuje usługi podwykonaw-
stwa. Firma dostarcza nowe tech-
nologie i wyposażenie do produkcji 
elementów izolacyjnych. 

Lp. ID Treść oferty 

20. 20071221028 Bośniacka firma specjalizująca się 
w projektowaniu i produkcji kon-
strukcji metalowych, stolarstwie i 
wyrobach szklanych poszukuje po-
średników handlowych i oferuje wła-
sne usługi podwykonawstwa. Firma 
ma doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej na rynku niemiec-
kim, francuskim, austriackim i sło-
weńskim. Firma posiada certyfikat 
jakości ISO 9001:2000. 

21. 20071221037 Bośniacka firma specjalizująca się 
w rozwoju oprogramowania dla bi-
bliotek podejmie się pośrednictwa 
handlowego i oczekuje wspólnych 
przedsięwzięć (joint-venture). 

22. 20071221030 Bośniacka firma specjalizująca się 
w produkcji drzwi wewnętrznych 
poszukuje pośredników handlowych 
(agentów, przedstawicieli, dystrybu-
torów). 

 2) ERC-2008-AdG_20080318: Projekty 
 indywidualnych badań z dziedziny nauk 
 społecznych i humanistycznych. 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&ca
 ll_id=113 
 
 3) ERC-2008-AdG_20080422: Projekty 
 indywidualnych badań z dziedziny nauk 
 przyrodniczych. 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&ca
 ll_id=114 
 
FP7-REGIONS-2008-1 
 Budżet konkursu: € 9 300 000 
 Data zamknięcia: 14 Marca 2008 
 Typy projektów: Badania na rzecz rozwoju  
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 regionów wiedzy 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPag
 e&call_id=100 
 
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 
 Budżet konkursu: € 25 080 000 
 Data zamknięcia: 18 Marca 2008 
 Typy projektów: Projekty promujące naukę w 
 społeczeństwie 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPag
 e&call_id=104 
 
FP7-SME-2008-1 
 Budżet konkursu: € 92 720 000 
 Data zamknięcia: 11 Kwietnia 2008 
 Typy projektów: Projekty badań prowadzonych 
 na rzecz MŚP 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPag
 e&call_id=105 
 
FP7-REGPOT-2008-1 
 Budżet konkursu: € 29 000 000 
 Data zamknięcia: 14 Marca 2008 
 Typy projektów: Projekty wzmacniające potencjał 
 badawczy jednostek naukowych zlokalizowanych 
 w regionach konwergencji i ultraperyferyjnych 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPag
 e&call_id=102 
 
FP7-REGPOT-2008-1 
 Budżet konkursu: € 4 500 000 
 Data zamknięcia: 26 Czerwca 2008 
 Typy projektów: Projekty wsparcia dla oddolnych 
 inicjatyw na rzecz koordynacji polityk 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPag
 e&call_id=76 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (woj. łódzkie) 

POKL Działanie 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających 
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
 Budżet konkursu: 5 359 663 PLN 
 Data zamknięcia: 29 Lutego 2008 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 h t t p : / / e f s . w u p . l o d z . p l / i n d e x . p h p ?
 dzial=kl_konkursy&id=611 
 
POKL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich 
 Budżet konkursu: 489 177 PLN 
 Data zamknięcia: 15 Lutego 2008 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 h t t p : / / e f s . w u p . l o d z . p l / i n d e x . p h p ?
 dzial=kl_konkursy&id=63 
 
POKL Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
 Budżet konkursu: 4 395 816 PLN 
 Data zamknięcia: 15 Lutego 2008 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 h t t p : / / e f s . w u p . l o d z . p l / i n d e x . p h p ?
 dzial=kl_konkursy&id=721 
 
POKL Dzia łanie  7 .3  In ic jatywy loka lne 
na rzecz aktywnej integracji 
 Budżet konkursu: 1 772 506 PLN 
 Data zamknięcia: 15 Lutego 2008 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 h t t p : / / e f s . w u p . l o d z . p l / i n d e x . p h p ?
 dzial=kl_konkursy&id=73 
 
POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich 
 Budżet konkursu: 900 000 PLN 
 Data zamknięcia: 29 Lutego 2008 
 Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie: 
 h t t p : / / w w w . p o k l . l o d z k i e . p l / p l / k l /
 konkursy_i_nabory/ 
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W NADCHODZĄCYM CZASIE W FRP: 

SZKOLENIA: 
1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Struktu-
ralnych: 
Edycja X: 5.02.2008 - 1.03.2008 
Tematyka: jak powyżej 
 
2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzor-
czych: 
Edycja XXV: 19.02.2008 - 12.04.2008 
Tematyka: jak powyżej 

WYDARZENIA W FRP: 

KONSULTACJE: 

Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla 
przedsiębiorców funkcjonujący przy Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości będzie funkcjo-

nował do dn. 31 marca 2008 r. 
W punkcie konsultacyjnym można bezpłatnie uzyskać 
informacje z zakresu dostępnych programów pomoco-
wych, finansowanych środkami UE i z budżetu pań-
stwa, dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrz-
nego (np. fundusze pożyczkowe i doręczeniowe). Kon-
sultant Punktu wskaże program odpowiedni do sfinan-
sowania przedsięwzięcia oraz przedstawi jego główne 
założenia. 

SZKOLENIA: 

1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy 
Strukturalnych (36h): 
Edycja VIII: 3.12.2007 - 23.01.2008 
Edycja IX: 10.01.2008 - 13.02.2008 

Tematyka: zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej, 
rodzaje i reguły funkcjonowania Funduszy Struktural-
nych UE (Europejskiego Funduszu Społecznego, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Funduszu 
Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego, Inicjatyw Wspólno-
towych, okres programowania UE 2007-2013 w Polsce 
- PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO 
Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich, Regionalne Programy Operacyjne, dofi-
nansowanie dla projektów przedsiębiorców, jednostek 
samorządów terytorialnych i organizacji pozarządo-
wych, warsztaty: opracowywanie wniosków o dofinan-
sowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, opracowywanie wniosków o dofinansowanie in-
westycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, a także biznesplanu i studium wykonalności, za-
sady realizacji projektów z funduszy UE (zarządzanie 
projektem, promocja, sprawozdawczość, wnioski płatni-
cze). 

2. Kurs dla kandydatów na członków 
rad nadzorczych (100h): 
Edycja XXIV: 11.01.2008 - 29.03.2008 
Tematyka: rola państwa w gospodarce, 

zasady działalności przedsiębiorców, pomoc publiczna 
dla przedsiębiorców, restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
rynek kapitałowy w Polsce, elementy prawa cywilnego i 
prawa handlowego, komercjalizacja i prywatyzacja, pro-
blematyka związków zawodowych w procesie komer-
cjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w 
procesie prawa pracy, kompetencje organów spółek 
prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad 
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ład korpora-
cyjny w Spółkach Skarbu Państwa, prawo upadłościo-
we, układowe i inne postępowanie naprawcze, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, marketing w przedsiębior-
stwie, biznes plan, metody wyceny mienia przedsiębior-
stwa, rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, 
wstęp do rachunkowości zarządczej i controllingu. 

3. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany 
środkami Unii Europejskiej? 
Edycja II: 20 - 21.02.2008 
Tematyka: istota rozliczanie projektów współfinansowa-
nych przez EFRR i EFS, koszty kwalifikowane i nie-
kwalifikowane, narzędzia monitoringu, kontroli i ewalu-
acji, wymagania jednostki wdrażającej i pośredniczą-
cej, wzory sprawozdań finansowych i wniosków o płat-
ność, informacje o planowanych zmianach, jakie w za-
kresie rozliczania projektów obowiązywać będą w la-
tach 2007-2013. 
 
ZAPISYNA SZKOLENIA: 0 (42) 630 36 67 
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PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: 

Informacje o 7.Programie Ramowym 

http://cordis.europa.eu/fp7/home.html 

Fundusze strukturalne 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-
2013/ 
http:/ /www.minrol .gov.pl/DesktopDefault.aspx?
TabOrgId=1319 

Fundusze strukturalne w regionie łódzkim 

http://www.rpo.lodzkie.pl 

http://www.pokl.lodzkie.pl 

http://efs.wup.lodz.pl/ 
Generator Wniosków 

http://mf.gov.pl/dokument.php?dzial=409&id=36294 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

http://www.kpk.gov.pl 

Europejska sieć Punktów Kontaktowych dla MŚP 

http://sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm 

CIP-Program Ramowy na rzecz konkurencyjności 
i Innowacji 

http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm 

Strony Komisji Europejskiej dla MŚP 

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm 

Strony Komisji Europejskiej dla Naukowców 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm 

http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

http://www.parp.gov.pl/ 

http://ksu.parp.gov.pl/ 

http://www.pi.gov.pl/ 

http://www.euroinfo.org.pl/ 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych 

http://www.paiz.gov.pl/index/ 

NA WESOŁO: 
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HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS IN EUROPE 
 
CAPITALISM: You have two cows. You sell one and 
buy a bull. 
FASCISM: You have two cows. State takes both of 
them and sell you milk. 
SOCIALISM: You have two cows. State takes one and 
give it to someone else. 
COMMUNISM: You have two cows. State takes both of 
them and gives you milk. 
EUROPEAN FEDERALISM: You have two cows which 
you cannot afford to keep because of milk imported 
from a member state with cheaper labour. So you apply 
for financial aid from the European Union to subsidise 
your cows and are granted enough to carry on working 
them. You then sell your milk at the original high price 
to some government-owned distributor which then 
dumps your milk onto the market at the price that drove 
you to subsidies to make Europe competitive. 

EU AGRICULTURE POLICY 
Do bacy wypasającego owce przyjeżdża nowoczesnym 
samochodem ubrany w garnitur człowiek i pyta: 
- Baco, wypasacie owce? A jak wam powiem, ile macie 
tych owiec dokładnie, to dacie mi jedną, do upieczenia? 
- Dobrze, panocku, domy... 
Przyjezdny włączył laptopa, połączył się z siecią, pobrał 
zdjęcia satelitarne, przetworzył w programie, który zli-
czył owce i mówi: 
- Baco, macie tu na tej łące 347 owieczek. 
- Dobrze panocku..., to wybierzcie sobie jedną. 
Przybysz wybrał sobie dużą, ładną, białą; a baca mówi:  
- Panocku, a jak ja wom powim, kim wy jesteście, to 
oddacie mi ją...? 
- Dobrze, oddam. 
- No panocku, to wy jesteście konsultant Unii Europej-
skiej do spraw rolnictwa.  
- A skąd to wiecie, baco!? 
- Ano tak: jeździcie drogimi samochodami, pchacie się 
gdzie was nikt nie prosi, zabieracie biedniejszym od 
siebie i nic wiecie o mojej pracy! A teraz to oddajcie mi 
mojego psa! 
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NASZE PROJEKTY: 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
W S P A R C I E   D L A   B I Z N E S U   W   Z A S I Ę G U   R Ę K I 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach CIP - Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem nowego europejskiego projektu sieciowego pod nazwą: 
Enterprise Europe Network. Projekt jest realizowany w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme) pod egidą Komisji Europejskiej do 2013 
roku. Program ramowy CIP wspiera rozwój działalności gospodarczej i innowacji małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), a także uczelni, instytutów badawczych oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Od stycznia 2008r. nowa sieć Enterprise Europe Network, integrując działania dotychczasowych sieci Innovation 
Relay Centre (IRC) oraz Euro Info Centre (EIC), świadczyć będzie następujące usługi: 

• udzielanie informacji nt. przepisów europejskich, 

• informowanie o zasadach funkcjonowania i perspektywach rynku wewnętrznego towarów i usług oraz progra-
mach Wspólnoty adresowanych do MŚP, 

• pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych, 

• promowanie innowacyjnych rozwiązań polskich firm na rynku europejskim, 

• wspieranie międzynarodowego transferu technologii, 

• promocja uczestnictwa polskich podmiotów w projektach 7. Programu Ramowego na Rzecz Badań i Rozwoju 
Technologicznego UE. 

FRP jest partnerem w konsorcjum Polska Centralna (Central Poland Business Support Network), którego koordyna-
torem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W kompetencjach FRP leży świadczenie w/w wy-
mienionych usług na rzecz wszystkich zainteresowanych podmiotów w województwie łódzkim. 

Zapraszamy do naszego ośrodka i wykorzystania szansy, jaką daje dostęp do profesjonalnych usług w ramach 
Enterprise Europe Network. 
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