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AKTUALNOŚCI: 

W dniu 9 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa 
Łódzkiego uchwalił harmonogram ogłaszania kon-
kursów w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dokument precyzu-
je terminy naboru wniosków. Data rozpoczęcia naboru wniosków do 
ramach pierwszych konkursów to 28 kwietnia 2008r.  
Na stronach www.rpo.lodzkie.pl dostępne są oficjalne dokumenty: Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o dofi-
nansowanie, m.in.: podręcznik kwalifikowalności wydatków, podręcznik 
wyboru projektów, wzory biznes planów, zasady procedury odwoławczej. 
Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie 
www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Dokumenty RPO. 

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl 

Pierwsze konkursy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego 2007-2013 

Szanowni Czytelnicy! 
 
W tym miesiącu w Fundacji Rozwoju Przedsię-
biorczości odbędzie się oficjalne otwarcie 
ośrodka Enterprise Europe Network. Z tej okazji  
organizujemy międzynarodową konferencję  
„Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce 
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 w kontekście europejskim - ocena dystansu”, która stanowi doskonałą 
okazję do zapoznania się z aktualnymi problemami w dziedzinie przedsię-
biorczości i innowacyjności oraz z programami rozwojowymi dostępnymi 
dla instytucji nauki i przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na temat 
Konferencji znajdą Państwo wewnątrz numeru. 
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Firmy, które planują wprowadzenie na 
rynek innowacyjnych produktów, usług 
czy procesów mogą skorzystać z pro-

EUREKA dla innowacyjnych firm 

gramu zarządzanego przez sieć EUREKA. Jest on 
skierowany dla małych i średnich firm, które działają w 
ramach powołanych konsorcjów. Mała lub średnia firma 
musi występować w roli lidera wspomnianego konsor-
cjum. Dodatkowe kryteria, które musi spełniać lider 

konsorcjum są następujące: 

- siedzibą firmy musi być państwo uczestniczące w pro-
gramie Eurostars, 
- działalność firmy musi dotyczyć obszaru badań i inno-
wacji, 
- co najmniej 10 proc. rocznych obrotów firmy musi być 
przeznaczanych na badania i rozwój (ewentualnie co 
najmniej 10 proc. ekwiwalentu pełnego czasu pracy 

przeznacza się na badania i rozwój). 

Co ważne, inni członkowie konsorcjum składającego 
wniosek nie muszą być firmami z sektora MŚP. W jego 
skład mogą wchodzić również duże firmy, centra ba-
dawcze czy szkoły wyższe. Większość konsorcjów ma 
właśnie taki „mieszany” skład. Jednak co najmniej 50 
proc. wartości projektu powinny realizować małe i śred-

nie przedsiębiorstwa. 

Wnioski projektowe muszą być „ukierunkowane rynko-
wo”. Mogą dotyczyć każdego sektora technologiczne-
go, jednak głównym ich celem powinien być rozwój no-
wego, innowacyjnego produktu, usługi czy procesu. 
Projekty mają ograniczony horyzont realizacyjny – mak-
symalny czas wynosi trzy lata. Dodatkowo, w ciągu 
dwóch lat po zakończeniu projektu nowy produkt powi-
nien być gotowy do wypuszczenia na rynek. Wyjątek 
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 międzyna-
rodowość – udział brać muszą podmioty z co najmniej 
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Punkt informacyjny Pro-
gramu INTERREG IVC 

W grudniu 2007 r. w Katowicach rozpoczął działalność 
Międzynarodowy Punkt Informacyjny Wschód dla Pro-
gramu INTERREG IVC. Jest to jeden z programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej, stanowiący 

kontynuację inicjatywy INTERREG III.  

Podstawowy cel programu to wzmacnianie współpracy 
regionów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii). INTERREG 
stanowi platformę, gdzie partnerzy wymieniają się wie-
dzą, doświadczeniami oraz promują najlepsze dostęp-
ne praktyki. Szczególnie silny nacisk kładzie się na 
zagadnienia ochrony środowiska, rozwoju obszarów 
miejskich, studia i analizy, gromadzenie danych oraz 

obserwacje i analizy trendów rozwojowych. 

Program INTERREG składa się z dwóch priorytetów 
merytorycznych. Pierwszy dotyczy innowacyjności 
oraz gospodarki opartej na wiedzy. Priorytet drugi kon-
centruje się na zagadnieniach ochrony środowiska, w 
szczególności dotyka kwestii związanych z zagroże-
niami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką 
wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biolo-
giczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego. W 
polu jego zainteresowania pozostaje również energe-
tyka, zrównoważony transport oraz dziedzictwo kultu-

rowe oraz krajobrazowe. 

Punkt Informacyjny Programu INTERREG IV działa w 
siedzibie Departamentu Współpracy Terytorialnej Wy-
działu Rozwoju Regionalnego w Katowicach przy ul. 

Mickiewicza 15. 

Więcej informacji o programie INTERREG IVC na 

2 

dwóch krajów uczestniczących w programie Eurostars. 

Wnioski projektowe można składać w sposób ciągły. W 
ciągu roku instytucja oceniająca wyznacza jeden lub 
dwa terminy rozpatrywania napływających wniosków. 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stro-

nie: www.eurostars-eureka.eu . 

Źródło: Enterprise Europe Network 
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stronie internetowej: http://www.interreg4c.net . 

Źródło: http://www.interreg4c.net 
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Dnia 26 listopada 2006 r. przeprowadzono w Szwajcarii 
referendum ws. uchwalenia pomocy finansowej dla 10 
państw Unii Europejskiej. Pomyślny wynik głosowania 
pozwolił ustanowić programy bilateralnej współpracy 

Szwajcarii z nowymi państwami członkowskimi UE. 

Program ten jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicz-
nej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 państwom, 
które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Wielkość 
pomocy to ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dzie-
sięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal 
połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) prze-
znaczona będzie na pomoc dla naszego kraju. W ra-
mach programu obowiązuje 5-letni okres zaciągania 
zobowiązań (2007-2012) i 10-letni okres wydatkowania  

środków (2007-2017). 

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic 
społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Pol-
ską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na 
terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a 
regionami słabo rozwiniętymi pod względem struktural-
nym. Beneficjentami projektów w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy mogą zostać instytu-
cje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje 

pozarządowe.  

Program w przewiduje wspieranie projektów w czterech 
obszarach: 1) bezpieczeństwa, stabilności i wspierania 
reform (rozwój regionów peryferyjnych i słabo rozwinię-
tych, zwiększenie ochrony wschodnich granic UE), 2) 
środowiska naturalnego (infrastruktura przyjazna środo-
wisku naturalnemu, poprawa stanu środowiska, trans-
graniczne inicjatywy środowiskowe), 3) sektora prywat-
nego (poprawa otoczenia biznesowego, instrumenty  
kapitałowe dla MŚP, promocja eksportu), 4) rozwoju 

społecznego (ochrona zdrowia, badania i rozwój nauki). 

Poziom dofinansowania wynosi 60% całkowitych kosz-
tów kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów 
otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu 

Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy 

samorządowego poziom dofinansowania wynosi 85%, 
a projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonal-
nych, pomocy technicznej oraz instrumentów wsparcia 
finansowego dla MŚP mogą być całkowicie finansowa-

ne ze środków Programu. 

Uruchomienie Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, ogłoszenie konkursów i nabór wniosków 

planowane jest na koniec II kwartału 2008 r. 

Źródło: http://www.mrr.gov.pl 

V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa – Badania, Rozwój i Za-
stosowanie Wysokich Technologii 
w Przemyśle 

W dniach 28 – 30.04.2008 r. w Sankt Petersburgu od-
będzie się  piąta Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa – Badania, Rozwój i Zastosowanie Wysokich Tech-
nologii w Przemyśle. Organizatorami konferencji są 
m.in. Instytut Optyki Atmosferycznej Rosyjskiej Akade-
mii Nauk w Tomsku, Wydział Administracyjny Prezy-
denta Rosji, liczne uniwersytety i organizacje naukowe i 

gospodarcze. 

Na sesjach plenarnej i grupowych rozważane będą 
m.in. następujące tematy: 
- rola władz centralnych i regionalnych, państwowych i 
prywatnych sektorów przemysłowych oraz mass-
mediów w rozwoju edukacji, badań podstawowych i 
stosowanych oraz wysokich technologii (HT), 
- stan i perspektywy stosowania wyników badań w dzie-
dzinie HT w różnych branżach nauki, edukacji i przemy-
słu (w szczególności w dziedzinach militarnych), 
- problemy i drogi rozwiązań konkurencyjności i wydaj-
ności ekonomicznej na światowym rynku edukacyjnym, 
- edukacja, badania podstawowe i stosowane, wysokie 
technologie i przemysł HT jako czynniki bezpieczeń-
stwa państwa, jakości życia obywateli i ochrony praw 
człowieka, 
- tworzenie firm HT – inkubatory, parki technologiczne, 

regiony „krzemowe” jako podstawa rozwoju przemysłu. 

Więcej informacji o tej i innych konferencjach w St. Pe-

tersburgu na stronie internetowej: http://www.htfi.ru 

Źródło: informacja własna 

http://www.htfi.ru/


Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ogłosił 
rozpoczęcie naboru wniosków 
o przyznanie pomocy młodym 
rolnikom w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Konkurs dotacji dla młodych 
rolników 
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Bawarski ośrodek przekazu innowacji organizuje po raz 
trzeci Europejskie Spotkania Partnerskie Rozwiązań 
Środowiskowych, które odbędą się w ramach IFAT (5 – 
9.05.2008), Międzynarodowych Targów Wody, Ście-

ków, Odpadów i Recyklingu.  

IFAT, organizowane co trzy lata, są najważniejszą 
światową imprezą targową poświeconą środowisku i 
usuwaniu odpadów. Zgodnie z tematyką IFAT Europej-
skie Spotkania Partnerskie nastawione są na obróbkę 
wody i ścieków, usuwanie odpadów, recykling i obróbkę 
gleby. Wprowadzono też nowe tematy: energetyczne 

wykorzystanie odpadów oraz ochrona brzegów. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny doko-
nać rejestracji i przekazać własny profil technologiczny 
do 4 kwietnia 2008 r. oraz dokonać rezerwacji spotkań 

indywidualnych do 15 kwietnia 2008 r. 

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 119 EUR od oso-

by, nie jest jednak biletem wstępu na targi. Uczestnicy 
mogą przedstawiać swoje innowacyjne technologie na 

równoległej wystawie posterowej. 

Więcej informacji o targach IFAT można znaleźć na 

stronie internetowej: http://www.ifat.de/en . 

Źródło: Enterprise Europe Network 

W lutym 2008 r. powstał serwis internetowy 
www.polskietechnologie.pl. Zawiera on bazę innowa-
cyjnych rozwiązań, tworzonych przez polskich naukow-
ców oraz informacje o zapotrzebowaniu przedsiębior-
ców na konkretne technologiczne rozwiązania. Portal 
będzie na bieżąco śledził najważniejsze wydarzenia 
dotyczące polskiej nauki i zaawansowanych technolo-

gii. 

Nowy portal zawiera także działy tematyczne prezentu-
jące najnowsze zagadnienia dotyczące finansowania 
badań i praw własności intelektualnej, informacje o kon-
ferencjach, szkoleniach oraz obowiązujących regula-

cjach prawnych. 

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Źródło: Wiadomości Granty Europejskie 3 (79) / 2008  

Forum Futurallia od lat jest jed-
nym z najbardziej efektywnych 
narzędzi służących do nawiązy-
wania przez firmy z sektora MSP 

Platforma dla 
naukowców i 
przedsiębiorców 

Spotkanie Brokerskie Technologii 
Środowiskowych 

13. Międzynarodowe Forum 
Przedsiębiorców FUTURALLIA 

współpracy z zagranicznymi partnerami. W roku 2008 
Forum Futurallia odbędzie się w dniach 20 - 22 maja w 
mieście Quebec w Kanadzie. Swój udział zapowiedzia-

ło już 1000 liderów biznesowych z 25 krajów. 

W programie przewidziano ponad 8 000 spotkań w cią-
gu dwóch dni - każdy uczestnik będzie miał możliwość 
przeprowadzenia 12 indywidualnych spotkań (po 30 
minut), uczestniczenia w międzynarodowych semina-
riach oraz w dwóch grupach stoisk wystawienniczych: 
Wiosce Ekspertów – zrzeszającej ekspertów z całego 
świata oraz Wiosce Międzynarodowej – zrzeszającej 
przedstawicieli krajów i regionów. Forum dodatkowo 

uświetnią obchody 400-lecia miasta Quebec. 

Więcej informacji na stronach internetowych: http://

www.futuralliaquebec2008.com . 

Źródło: Enterprise Europe Network 
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KE proponuje poprawę bezpieczeństwa zabawek przez 
zaostrzenie przepisów, głównie dotyczących użycia 
substancji chemicznych w zabawkach. Nowelizacja 
dwudziestoletniej Dyrektywy 88/378/EEC z 08.05.1988 
ma trojaki cel: 
- wyższe wymagania bezpieczeństwa, aby zapobiec 
ostatnio zidentyfikowanym zagrożeniom, 
- wzmocnienie odpowiedzialności producentów i impor-
terów za marketing zabawek, 
- wzmocnienie kontroli rynku przez państwa członkow-

skie. 

oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i le-

śnego, działanie 2: Ułatwianie startu młodym rolnikom. 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa Rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 paździer-
nika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W świetle rozporządzenia młody rolnik to osoba, która 
nabyła gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie 
działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o pomoc oraz współmałżonek 
takiej osoby. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla 
osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

Wnioski należy składać osobiście, przez pełnomocnika 
lub przesłać listownie bądź kurierem do dyrektora regio-
nalnego oddziału ARiMR właściwego ze względu na 
położenie gospodarstwa. Formularz wniosku wraz ze 
wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jego złożenia 
dostępny jest na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronach Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
(www.arimr.gov.pl) oraz w jej regionalnych oddziałach i 
powiatowych biurach. Informacje dostępne są także 
poprzez bezpłatną infolinię pod nr telefonu: 0 800 38 00 
84. 

Źródło: www.arimr.gov.pl 

Propozycja odnosi się do szerokiej gamy zagadnień, z 
zamiarem zmniejszenia liczby wypadków związanych z 
zabawkami. Propozycja ma na celu: 
- zakaz użycia w produkcji substancji rakotwórczych 
oraz ołowiu i rtęci, 
- zakaz użycia w produkcji alergennych aromatów i zo-
bligowanie producentów zabawek do zamieszczania 
odpowiednich ostrzeżeń,  
- zakaz użycia małych części (elementów) w zabaw-
kach, m.in. przytwierdzanych do produktów spożyw-
czych, 
- obowiązek obszernej informacji technicznej dla 
wszystkich wyrobów, aby umożliwić kontrolę wzoru i 
wykonania zabawki, 
- obowiązek badania zabawek w niezależnych laborato-
riach, w przypadku gdzie nie istnieją jeszcze normy (np. 
dla zabawek z magnesami), 
- zobowiązać importerów do zapewnienia bezpieczeń-
stwa zabawek sprowadzanych do UE, 
- zwiększyć widzialność oznaczenia CE na zabawce, 
- zobligować państwa członkowskie do wzmocnienia 
dozoru rynkowego i kontroli w UE i na granicach UE, 
- zobligować państwa członkowskie do nakładania kar, 
jeśli producenci/importerzy zabawek nie będą prze-

strzegać nowych wymogów bezpieczeństwa. 

Więcej informacji na temat propozycji można znaleźć 
na stronach internetowych Komisji Europejskiej: http://

ec.europa.eu/enterprise/toys/index_en.htm . 

Źródło: Enterprise Europe (27) luty 2008 
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Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: 
Komisja Europejska proponuje nowe 
przepisy dla zabawek  

OFERTY KOOPERACJI: 

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

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

Lp. ID Treść oferty 

1. EEEE24012008 Brytyjska firma specjalizująca się w pro-
dukcji szklanych przycisków do papieru dla 
muzeów, galerii, pałaców i sklepów z pa-
miątkami poszukuje podwykonawców, 

dostawców szkła oraz dystrybutorów.  



Fundacja Rozwoju Przed-
siębiorczości  

u l .  Piot rkowska 86, 90 -103 Łódź  
te l .  (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89  6 

Lp. ID Treść oferty 

2. CONF0802 Niemiecka firma specjalizująca się w pro-
dukcji palników spawalniczych typu TIG i 
MIG poszukuje pośredników handlowych 
(agentów, przedstawicieli, dystrybutorów). 
Firma wytwarza również palniki acetyle-
nowo-tlenowe do cięcia elementów o gru-
bości do 1500 mm. Firma dysponuje sze-
roką gamą palników pasujących do każde-
go urządzenia spawalniczego jako ekono-
miczny zamiennik dla palników oryginal-

nych. 

3. 220108SE633 Szwedzka firma Yabot Ltd. jest od 1996 
dostawcą internetowego bezpłatnego ser-
wisu informacyjnego, korzystającym z 
setek krajowych źródeł medialnych. Firma 
jest już obecna na rynku międzynarodo-
wym (W. Brytania od 1997, Finlandia od 
2007), ale szuka nowych możliwości. Pol-
ska jest jednym z krajów Europy wschod-
niej, gdzie firma planuje nawiązanie part-
nerstwa na zasadzie franszyzy. Partner 
lokalny będzie wyłącznym przedstawicie-
lem i będzie odpowiedzialny za zbudowa-
nie krajowego serwisu informacyjnego. 
Potencjalny partner powinien być mikrofir-
mą (do 9 pracowników) z preferowanym 
wcześniejszym doświadczeniem w branży 

IT oraz we współpracy międzynarodowej. 

4. ID0801-001 Tunezyjska mała firma specjalizująca się w 
wyrobie krzeseł drewnianych i innych mebli 
z litego drewna poszukuje partnerów han-
dlowych i finansowych (możliwe objęcie 
udziałów w istniejącej spółce akcyjnej). 
Powstała w 1996 roku firma dysponuje 
nowoczesnym parkiem maszynowym (ok. 
30 sztuk) zapewniającym najwyższą ja-

kość produktów. 

5. IT382ST180108 Włoska firma rodzinna o stuletniej historii, 
krajowy lider na rynku ekskluzywnych arty-
kułów pościelowych, poszukuje partnerów 
handlowych (agentów, dystrybutorów, 
importerów). Potencjalny partner powinien 
mieć doświadczenie na rynku wysokiej 
jakości tekstyliów domowych i dysponować 
krajową strukturą dystrybucji. 

Lp. ID Treść oferty 

6. 20080201RU328 Rosyjska firma z branży urządzeń medycz-
nych produkująca przenośne elektryczne 
noże chirurgiczne poszukuje pośredników 
handlowych (dystrybutorów sprzętu me-
dycznego lub sieci sprzedaży specjalizują-
cych się w narzędziach medycznych) oraz 
usług transportowo-logistycznych a także 
partnerów do prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej. 

7. 20080204LT803 Litewska firma specjalizująca się w produk-
cji wyrobów z drewna (meble i brykiety) 
poszukuje partnerów handlowych 

(dystrybutorów). 

8. 20080204LT804 Litewska firma specjalizująca się w produk-
cji płyt brzozowych, mokrego drewna i tarci-
cy budowlanej (w partiach odpowiednio 
1000 m3, 400 m3 i 100 m3) poszukuje 
odbiorców. 

9. 20080205DE124 Niemiecka firma z landu Saary specjalizują-
ca się w usługach biurowych i wykonywa-
niu zleceń, poszukuje strategicznego part-
nera z branży. Firma oferuje infrastrukturę 
biurową, obsługę personelu, powierzchnie 

konferencyjne i telemarketing. 

10. 20080206SI753 Mała rodzinna firma słoweńska z branży 
tworzyw sztucznych (termoplastyczne i 
różne PCV) o wieloletnim doświadczeniu 
oferuje usługi podwykonawstwa, współpra-
cy technicznej i produkcyjnej. 

11. 20080207SI753 Słoweńska firma specjalizująca się w pro-
dukcji drewnianych trójwarstwowych paneli 
dla budownictwa poszukuje partnerów 
handlowych (agentów i dystrybutorów). 

12. 20080207DE112 Niemiecki dystrybutor ekologicznych toreb  
wykonanych z polietylenu poszukuje ko-
operantów do produkcji płaskich zamyka-
nych toreb na odpady, do długoterminowej 
współpracy oraz do dużych miesięcznych 

dostaw (w kontenerach 40-sto stopowych). 

13. 20080210IL696 Izraelska firma  specjalizująca się w pro-
dukcji rur do systemów nawadniania szklar-

ni i rękawów do torebek HDPE używanych  
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Lp. ID Treść oferty 

13.   w medycynie poszukuje dystrybutorów i 
partnerów do joint-venture, działalności 
badawczej i współpracy produkcyjnej. 
Oczekiwania od partnera: wytwarzanie rur 
o dużych gabarytach, doświadczenie w 
produkcji techniką wtrysku; potrzeba do-
datkowej gamy wyrobów i platformy mon-

14. 20080207UK559 Szkocka mała firma rodzinna z kilkunasto-
letnią historią oferuje usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego i logistyki dla 
partnerów planujących ekspansję na rynek 
brytyjski. Możliwość joint-venture. Przewi-
dywana umowa wyłączności dla obszaru 
geograficznego lub sektora rynku. 

15. 20080205SE633 Szwedzka firma wytwarzająca sprzęt reha-
bilitacyjny oferuje nowy rodzaj kul i inne 
środki wspomagające chodzenie. Firma 
poszukuje hurtowników i dystrybutorów w 
następujących sektorach rynkowych: apte-

16. 20080214GR153 Grecka firma odzieżowa poszukuje partne-
rów produkcyjnych. Podejmie podwyko-
nawstwo odzieży damskiej, dziecięcej i 

17. 20080215FR256 Francuska firma specjalizująca się w reno-
wacji części samochodowych takich jak 
wałki napędowe poszukuje partnerów do 
współpracy technicznej, produkcyjnej 
(podwykonawstwo) i finansowej (joint-

venture). 

18. 20080215UK553 Brytyjska firma jest hurtowym dostawcą dla 
centrów ogrodniczych takich artykułów jak: 
polipropylenowe zadaszenia, pokrowce na 
meble ogrodowe, obrusy polietylenowe, 
taśmy i zaczepy. Poszukiwani są wytwórcy 
ww. artykułów oraz partnerzy handlowi. 

19. 20080219IL696 Izraelska firma specjalizująca się w rozwo-
ju i produkcji naukowych zestawów eduka-
cyjnych (gotowych do przeprowadzania 
doświadczeń) poszukuje pośredników 

handlowych i partnerów joint-venture. 

20. 80219DE124S15 Niemiecka firma specjalizująca się w pro-
dukcji maszyn do drukowania rastrowego 

poszukuje przedstawicieli handlowych. 

Lp. ID Treść oferty 

21 80219DE124S16 Niemiecka firma specjalizująca się w pro-
dukcji wysokiej jakości akcesoriów łazien-
kowych poszukuje przedstawicieli handlo-

wych. 

22. 20080220UK571 Brytyjska firma kurierska poszukuje partne-

rów i oferuje swoje usługi dystrybucyjne  

23. 20080222BG805 Bułgarska firma specjalizująca się w pro-
dukcji odzieży roboczej i sportowej podej-
mie współprace jako podwykonawca z 
materiałów własnych lub powierzonych. 
Zdolność produkcyjna sięga 10 tys. sztuk 

miesięcznie. 

24. 20080225GR931 Grecka firma zajmująca się wyrobem i 
sprzedażą ręcznie wykonanej biżuterii i 
artykułów rzemieślniczych poszukuje usług 
pośrednictwa handlowego.  
 

25. 20080225UK571 Brytyjska firma specjalizująca się w dosta-
wach i instalacji syntetycznych nawierzchni 
boiskowych poszukuje pośredników i/lub 

partnerów franszyzowych.  

26. 20080327GRN1 Grecka firma poszukuje producentów płót-
na malarskiego (odpowiedniego do farb 
olejnych i wodnych) o specyfikacji 70% 
poliester 30% bawełna oraz 100% bawełna 

o gramaturze poniżej 360 gr/m2. 

27. 20080327GR2 Grecka firma podejmie współpracę jako 
przedstawiciel producenta paneli słonecz-
nych do wytwarzania ekologicznej energii 
elektrycznej. 

28. 20080327GR3 Grecka firma podejmie współpracę jako 
dystrybutor produktów motoryzacyjnych, 
takich jak akumulatory, lampy/reflektory, 

produkty czyszczące itp. 

29. 20080327BG Bułgarska firma specjalizująca się w pro-
dukcji naczyń emaliowanych poszukuje 
importerów i dystrybutorów swoich wyro-

bów. 

30. 20080328FRMar Francuska firma specjalizująca się w im-
porcie z Chin jednorazowych wyrobów z 
plastyku poszukuje pośredników handlo-

wych (agentów, dystrybutorów). 
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NAJNOWSZE KONKURSY: 

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

 
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.CapacitiesDetailsCallPa
g e&call_id=76 

Lp. ID Treść oferty 

31. 20080328FRCom Francuska firma z branży energetycznej 
rozwija technologię kogeneracji z różnych 
rodzajów odpadów organicznych. 
Poszukuje partnerów produkcyjnych 
posiadających zasoby biomasy i chcących 
stosować proces kogeneracji. Oferuje 
współpracę techniczną i handlową w 
oparciu o stosowną umowę. Proces 
zapewnia równoczesne wytwarzanie ciepła 
i energii elektrycznej. Urządzenie ma 
budowę modułową. 

32. 20080330IL696 Izraelska firma specjalizująca się w 
rozwoju oprogramowania na bazie 
systemu Linux oferuje innowacyjne i proste 
w obsłudze programy, które sprawdziły się 
u dużych instytucjonalnych klientów z 
branży produkcyjnej oraz zdrowia 
publicznego. Firma poszukuje partnera 
strategicznego zarówno w zakresie 
dystrybucji, jak i joint-venture lub 

połączenia. 

Lp. ID Treść oferty 

33. 20080331SE Szwedzka firma specjalizująca się w 
reklamie i projektowaniu graficznym 
poszukuje partnera produkcyjnego. Firma 
planuje rozszerzyć obszar druku reklam np. 
na zasłony prysznicowe, torby na laptopy, 
kołdry itp. Poszukiwany jest producent 
tekstyliów i artykułów wyposażenia wnętrz. 

34. 20080104RO826 Rumuńska spółka posiadająca 47 ha 
gruntów rolnych w okolicy podmiejskiej 
poszukuje partnera do prowadzenia 
gospodarstwa. Teren jest odpowiedni np. 
do hodowli bydła (700 szt.) lub uprawy 
grzybów (las nieopodal). Firma jest otwarta 

na każdy rodzaj współpracy. 

35. 20080401BG812 Bułgarska firma z okolic Burgas, 
specjalizująca się w przetwórstwie owoców 
i warzyw, poszukuje partnera finansowego. 
Roczny obrót wynosi ok. 1 mln euro. Firma 
eksportuje swoje wyroby głównie do krajów 
byłego ZSRR. Właściciel oferuje sprzedaż 

firmy. 

 
FP7-ERANET-2008-RTD 
 Budżet konkursu: € 29 300 000 
 Data zamknięcia: 12 sierpnia 2008 
 Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze z 
 zakresu: energia, środowisko naturalne, 
 zdrowie, technologie  informacyjne i 
 komunikacyjne, żywność, rolnictwo i 
 rybołówstwo, i biotechnologia,  nanonauki, 
 nanotechnologie, materiały i nowe 
 technologie produkcyjne, bezpieczeństwo, 
 przestrzeń kosmiczna, nauki społeczno-
 ekonomiczne i humanistyczne, transport (w tym 
 aeronautyka 
 Informacje oraz dokumenty znajdują się na 
 stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&C
AL L_ID=87 
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FP7-SST-2008-RTD-1 

 Budżet konkursu: € 102 220 000 

 Data zamknięcia: 07 maja 2008 

 Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze 
 d o t .  z r ó w n o w a ż o n e g o  t r a n s p o r t u 

 powierzchniowego. 

 Informacje oraz dokumenty znajdują się na 

 stronie: 

 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&C
AL L_I D=106 

 

FP7-SST-2008-TREN-1 

 Budżet konkursu: € 36 000 000 

 Data zamknięcia: 07 maja 2008 

 Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze 
 d o t .  z r ó w n o w a ż o n e g o  t r a n s p o r t u 

 powierzchniowego. 

 Informacje oraz dokumenty znajdują się na 

 stronie: 

 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&C
AL L_I D=107 

 

FP7-TPT-2008-RTD-1 

 Budżet konkursu: € 14 650 000 

 Data zamknięcia: 07 maja 2008 

 Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze 
 d o t .  z r ó w n o w a ż o n e g o  t r a n s p o r t u 

 powierzchniowego. 

 Informacje oraz dokumenty znajdują się na 

 stronie: 

 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
 fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&C
AL L_I D=108 

 

POKL Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i 
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 

regionie 

 Budżet konkursu: 6 327 380 PLN 

 Data zamknięcia: nabór ciągły wniosków do 

 wyczerpania środków 

 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=konkursy&id=612 

 

POKL Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

 Budżet konkursu: 29 763 126 PLN 

 Data zamknięcia: 30 kwietnia 2008 r. 

 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=konkursy&id=711 

 

POKL Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie 

 Budżet konkursu: 17 012 158 PLN 

 Data zamknięcia: 30 kwietnia 2008 r. 

 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=konkursy&id=711 

 

POKL Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 

 Budżet konkursu: 5 388 421 PLN 

 Data zamknięcia: 12 maja 2008 r. 

 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=konkursy&id=722 
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W NADCHODZĄCYM CZASIE W FRP: 

SZKOLENIA: 
1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Struktu-
ralnych: 
Edycja XIII: 8.05.2008 - 12.06.2008 
 
2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzor-
czych: 
Edycja XXVI: 06.06.2008 - 27.07.2008 
 

WYDARZENIA W FRP: 

KONSULTACJE: 

Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla 
przedsiębiorców przy Fundacji Rozwoju Przed-
siębiorczości będzie funkcjonował w II kwar-

tale 2008 r. na dotychczasowych zasadach. 
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 XII: 9.04.2008 - 14.05.2008 
Tematyka: Szkolenie umożliwia profesjonalne 

przygotowanie się do skutecznego sięgania po środki 

Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013.  

Celem szkolenia jest przygotowanie wszechstronnego 
specjalisty - osoby, która będzie potrafiła stworzyć pro-
jekt na potrzeby przedsiębiorstwa, samorządu czy orga-

nizacji pozarządowej. 

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Pod-
czas sesji wykładowych prezentowana jest specyfika 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i innych instrumen-
tów polityki regionalnej UE, prezentowana jest metodo-
logia tworzenia projektu i zasady jego realizacji. W cza-
sie sesji warsztatowej słuchacze przygotowują przykła-
dowy wniosek, biznesplan, studium wykonalności w 

oparciu o obowiązujące formularze. 

Wiedza zdobyta podczas szkolenia weryfikowana jest 
podczas testu, którego pomyślny wynik stanowi podsta-

wę do wystawienia dyplomu dla słuchacza. 

2. Kurs dla kandydatów na członków 
rad nadzorczych (100h): 
Edycja XXV: 7.03.2008 - 17.05.2008 
Tematyka: Szkolenie w sposób komplek-

sowy pozwala zainteresowanym osobom przygotować 
się do złożenia przed komisją Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa egzaminu państwowego na członków rad nadzor-
czych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa 
oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nad-
zorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. 
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie 
wymaganej podczas egzaminu wiedzy z zakresu pra-
wa, finansów, rachunkowości, marketingu oraz zarzą-
dzania w stopniu umożliwiającym kierowanie działalno-
ścią spółki oraz zdanie egzaminu . 
Wykładowcy to specjaliści Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa, eksperci firm konsultingowych i praktycy. 
Program obejmuje kilkadziesiąt bloków tematycznych i 
uwzględnia minimum programowe Rady Ministrów dla 
szkoleń i egzaminów dla kandydatów i członków rad 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

3. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany 
środkami Unii Europejskiej? 
Edycja II: 27 - 28.05.2008 
Tematyka: istota rozliczania projektów współfinansowa-
nych przez EFRR i EFS, koszty kwalifikowane i niekwa-
lifikowane, narzędzia monitoringu, kontroli i ewaluacji, 
wymagania jednostki wdrażającej i pośredniczącej, 
wzory sprawozdań finansowych i wniosków o płatność, 
informacje o planowanych zmianach, jakie w zakresie 
rozliczania projektów obowiązywać będą w latach 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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POLITYKA ZATRUDNIENIA UE 

Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posia-

dła złomowisko w samym środku pustyni. Unia orzekła, 

że ktoś może dokonać kradzieży ze złomowiska, zatem 

stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do tej 

pracy człowieka. Następnie Unia powiedziała: 

- Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, kiedy 

nie dostał instrukcji? 

Zatem Unia stworzyła Dział Planowania i zatrudniła 

dwoje ludzi - jednego do pisania instrukcji, drugiego do 

odmierzania czasu pracy. Następnie Unia Europejska 

rzekła: 

- Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuję swą 

pracę prawidłowo? 

Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i zatrudniła 

dwoje ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego 

do pisania raportów. Następnie Unia powiedziała: 

- W jakiś sposób należy tym wszystkim ludziom płacić. 

Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw ob-

liczania czasu pracy i księgowego, po czym zatrudniła 

na te stanowiska dwoje ludzi. I rzekła Unia: 

- Kto będzie odpowiadał za tych ludzi? 

I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła w nim 

troje ludzi - kierownika administracyjnego, jego zastęp-

cę i sekretarkę. Po czym Unia oznajmiła: 

- Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, muszę 

zatem dokonać cięć w budżecie. 

I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża. 
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. 
"Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu", odbywającej się 

pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Konferencja inauguruje działalność ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z z aktualnymi problemami w dziedzinie przedsiębiorczości i innowa-
cyjności oraz z programami rozwojowymi dostępnymi dla instytucji nauki i przedsiębiorstw, a także do dyskusji z 
prelegentami, wybitnymi specjalistami i praktykami w tym zakresie. Program Konferencji obejmuje kilkanaście pre-

lekcji w 4 sesjach: 

I. Z doświadczeń sieci IPREG; 
II. Innowacyjność i przedsiębiorczość w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej; 
III. Regionalne wyzwania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności; 

IV. Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw. 

W Konferencji udział wezmą i prelekcje wygłoszą zaproszeni goście ze Szwecji, Belgii, Indii, profesorowie Uniwer-
sytetu Łódzkiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Badawczych UE.  

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Euro-

pejskiej.  

24 - 25 kwietnia 2008 r.  
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piotrkowska 86, II piętro  

Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 

PATRONAT PATRONAT 
Rejestracja uczestników na stronie: http://www.frp.lodz.pl. 

Udział  w Konferencji jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 


