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wydano dzięki pomocy finansowej: 

NOWOŚCI W PRAWIE EUROPEJSKIM: 

Szanowni Czytelnicy! 

Przedstawiamy kolejny numer Biuletynu Informacyj-
nego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest 
wydawany w ramach ośrodka Enterprise Europe Ne-
twork.  W tym numerze polecamy działy dotyczące 
nowości w prawie europejskim, nauki i biznesu oraz 
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funduszy i programów unijnych na lata 2007-2013. Przedsiębiorców zaintereso-
wanych współpracą z międzynarodowymi firmami zachęcamy do lektury działu 
eksport i targi oraz do zapoznania się z ofertami kooperacji. Natomiast instytu-
cje sektora prywatnego i publicznego zainteresowane nawiązaniem współpracy 
w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego zapraszamy do zapoznania się z 
artykułem w dziale poświęconym nowościom w prawie krajowym. Chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na ważne informacje dotyczące ogłoszonych jak i planowanych 
konkursów, umożliwiających współfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć 
oraz konferencji, wskazujących możliwości współpracy sektora nauki i biznesu  

w ramach transferu wiedzy, komercjalizacji innowacji i technologii. 

Życzymy miłej lektury 

17 października br. Komisja Europejska opublikowała komunikat pt. ―W kierun-

ku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej‖.  

W Unii Europejskiej istnieje ok. 2000 klastrów. Są one jednak rozproszone, 
charakteryzują się słabymi więziami pomiędzy biznesem a sferą B+R i brakiem 
współpracy międzynarodowej. W rezultacie, często nie mają wystarczającej 

„masy krytycznej‖, by stawić czoła konkurencji globalnej.  

Komisja Europejska zaproponowała szereg działań mających na celu wzmoc-

nienie europejskiej polityki na rzecz klastrów. Zaliczono do nich: poprawę funk-

cjonowania jednolitego rynku (w szczególności w zakresie przepływu wiedzy, 

mobilności wysoko wykwalifikowanych pracowników i źródeł finansowania tego 

typu działalności), ustanowienie grupy roboczej ds. polityki wobec klastrów, 

wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi, wzmocnie-

nie Europejskiego Obserwatorium Klastrów, wprowadzenie pilotażowego pro-

Światowej klasy klastry 
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Propozycją z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości‖ 
jest nowelizacja ustawy o PPP. Partnerstwo publiczno-
prywatne to znana na świecie formuła współpracy sektora 
publicznego i sektora prywatnego. Jak wiadomo, obowiązują-
ca ustawa z 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 
zupełnie nie zdała egzaminu. W konsekwencji nie jest prak-
tycznie stosowana. Zainteresowani współpracą sektora pu-
blicznego i sektora prywatnego, jeżeli wykazują się znaczną 
determinacją i odwagą, zmuszeni są poszukiwać szczegól-
nych rozwiązań. Tymczasem, do pełnego wykorzystania 
zalet tej formy wspomagania realizacji zadań w interesie 
publicznym, konieczne są pewne i przejrzyste ramy prawne. 
Projekt nowelizacji, przygotowany pod kierownictwem wice-
ministra Adama Szejnfelda, został przyjęty przez  rząd 17 

października 2008 r. 

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym to odpowiedź na 
potrzebę stworzenia akceptowalnych rozwiązań prawnych, 
które mogłyby uwolnić realizację przedsięwzięć z wykorzy-
staniem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. 
Przedsięwzięciem może być budowa, świadczenie usług, 
wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika 
majątkowego w urządzenia podwyższające wartość lub uży-
teczność. Dzięki nowym rozwiązaniom podmioty publiczne, 
w tym jednostki samorządu terytorialnego, wspólnie z firma-
mi komercyjnymi, będą mogły budować i utrzymywać m.in. 
szkoły, szpitale, hale sportowe, oczyszczalnie ścieków, drogi. 
Przedsięwzięcia, w których wkład budżetu państwa w ich 
realizację będzie przekraczał 100 mln zł będą wymagały 
zgody ministra finansów. Obowiązek uzyskania zgody nie 
dotyczy jednak środków przeznaczonych na finansowanie 
programów operacyjnych, o których mówią przepisy ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, czyli projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych. Termin na wyda-

NOWOŚCI W PRAWIE KRAJOWYM: 

nie zgody ma być skrócony z 60 dni i ma wynieść 6 tygodni. 
Ponadto przepisy projektu ustawy wyraźnie dopuszczają 
możliwość dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w 

formie PPP środkami unijnymi. 

Głównymi wytycznymi przyświecającymi opracowa-
niu nowego aktu prawnego są: eliminacja zbędnych obciążeń 
administracyjnych oraz likwidacja nadmiernych ograniczeń, 
także co do przedmiotu i treści samej umowy, ochrona naj-
ważniejszych interesów publicznych, ochrona uzasadnionych 
interesów partnerów prywatnych, ochrona długu publicznego 

oraz zgodność z prawem UE. 

Głównym celem projektu jest stworzenie akcepto-
walnych rozwiązań prawnych, które ograniczą skalę biurokra-
cji przy realizacji przedsięwzięć PPP oraz zwiększą wolność 
realizacji inwestycji przez partnerów publicznych i prywat-

nych.  

Celem operacyjnym jest realizacja przedsięwzięć z 
wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 
(PPP). Liczba nowych przedsięwzięć w ramach formuły PPP 
powinna być adekwatna do potrzeb rozwoju gospodarczego 
w zakresie rozbudowy infrastruktury i budownictwa, ale rów-
nież wyzwań związanych z wykorzystaniem funduszy unij-
nych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007–2013 i 
przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 

2012. 

Cele szczegółowe określone zostały jako:  

1) Likwidacja nadmiernych obowiązków, w szczególności 
sporządzania analiz, pozostawiając tę i inne decyzje samym 
zainteresowanym. W każdym możliwym przypadku strony 
będą miały swobodę umowy poprzez odesłanie do ogólnego 
systemu prawa obowiązującego w Polsce, a także do do-
brych praktyk i wzorców postępowania, bez nakładania obo-

wiązków ustawowych. 

2) Rezygnacja z narzucania przedmiotu partnerstwa. Przed-
miotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 
oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem pu-
blicznym i partnerem prywatnym. Partnerstwo będzie dopusz-
czalne, jeżeli spełnione zostaną wymagania ustawowe co do 
sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzy-
ka związanego z przedsięwzięciem. Projekt odchodzi od ka-
talogowania przedsięwzięć wg różnych kryteriów. Jeżeli więc 
strony ustalą, że wynagrodzenie jest uzależnione od wyników 
pracy partnera prywatnego i strony partnerstwa podzielą się 
ryzykiem – dopuszczalny jest bardzo szeroki wachlarz roz-

wiązań. 

3) Rezygnacja z definicji, że partnerstwo to współpraca służą-

jektu szkoleń, współpracy pomiędzy menedżerami zarządza-

jącymi klastrami oraz podjęcie działań na rzecz ustanowienia 

„znaków jakości‖ dla klastrów charakteryzujących się wysoką 

innowacyjnością. (M.C.) 

Źródło: Communication from the Commission to the Council, 

the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions, Towards 

world-class clusters in the European Union: Implementing the 

broad-based innovation strategy, Brussels, 17.10.2008.  
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NAUKA I BIZNES: 

ca wykonywaniu zadania publicznego. 

4) Wyraźne nawiązanie do obowiązujących instytucji prawa 
polskiego, zwłaszcza prawa cywilnego. Zamiast tworzyć no-
we instytucje prawne, wprost sięga się do instytucji spraw-
dzonych. Także dzięki temu, projektowane przepisy są zrozu-
miałe, a ich stosowanie będzie łatwe. Wyrazem elastyczności 
nowego rozwiązania jest to, że ustawa w szerokim zakresie 
posługuje się – przyjętymi w prawie cywilnym i handlowym – 
pojęciami niedookreślonymi. Również w ten sposób podkre-
śla się nowy charakter ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

5) Rezygnacja z precyzowania kategorii ryzyka. Inaczej niż 
obowiązująca ustawa, projekt ustawy nie precyzuje kategorii 
ryzyka. Wspomnienie ryzyka ma na celu jedynie podkreśle-

nie, że partnerzy mają realizować przedsięwzięcie wspólnie.  

6) Rezygnacja z obowiązku przeprowadzania analiz. 

7) Rezygnacja ze szczegółowego określania zakresu i treści 
umowy. Zrezygnowano z zapisu zawierającego szczegółowy 
wykaz, co powinna zawierać umowa. Jeżeli w umowie o part-
nerstwie zostaną zawarte i odpowiednio nazwane zobowiąza-
nia właściwe umowom nazwanym, to do tych zobowiązań 
będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy np. Kodeksu 

cywilnego. 

8) Złagodzenie przepisów dotyczących wymogu zgody Mini-
stra Finansów. W stosunku do obowiązującej ustawy ograni-
czono wymóg zgody Ministra Finansów do przedsięwzięć, 
które wiążą się z zaangażowaniem środków budżetowych w 
wysokości przekraczającej 100 mln zł. Dodatkowo wprowa-
dzono wytyczną, zgodnie z którą Minister Finansów udziela-
jąc zgody kieruje się bezpieczeństwem finansów publicznych. 
Ponadto, skrócony został z 60 dni do 6 tygodni termin na 

wydanie zgody. 

9) Umożliwienie podmiotowi publicznemu bieżącej kontroli 
wykonywania zadań. Wprowadzona została regulacja umożli-
wiająca podmiotowi publicznemu bieżącą kontrolę wykony-
wania zadań. Mając na uwadze, że przedmiotem działalności 
większości podmiotów publicznych jest wykonywanie zadań 
publicznych, w drodze wyjątku od zasady swobody umów, 
przewiduje się przyznanie podmiotowi publicznemu prawa do 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera 
prywatnego. Projektowany przepis będzie miał szczególne 
znaczenie przy przedsięwzięciach tak doniosłych z punktu 
widzenia interesu społecznego, jak przedsięwzięcia z zakre-

su użyteczności publicznej.  

 

Do najpoważniejszych barier, jakie utrudniają małym i śred-
nim przedsiębiorstwom rozwój innowacyjnych technologii, 
należy niska dostępność wyników badań naukowych. Najlep-
szym pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest bezpo-
średni transfer wiedzy z instytucji naukowych i akademickich 
do przedsiębiorstw. Siódmy Program Ramowy Unii Europej-
skiej, w ramach programu Ludzie, oferuje akcję Współpraca 
Przemysłu z Nauką (IAPP, Industry – Academia Partnerships 
and Pathways). Celem akcji jest wzmocnienie współpracy 
między publicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi a 
prywatnym przemysłem, z naciskiem na MŚP*. Współpraca 
ta powinna być oparta na długoterminowych, trzy- czterolet-
nich, programach wymiany zasobów ludzkich, ułatwiających i 
zachęcających do wymiany wiedzy przy wzajemnym posza-
nowaniu odrębności prawnych i kulturowych oraz wymogów 
zawodowych światów nauki i biznesu. Dokumenty programo-
we nie ograniczają wyboru dziedziny wiedzy, dyscypliny na-
ukowej lub obszaru technologii, w ramach którego może za-
chodzić współpraca. O dofinansowanie mogą ubiegać się 
konsorcja składające się z co najmniej dwóch partnerów – 
ośrodka naukowego lub akademickiego i przedsiębiorstwa – 
mających siedziby w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej 
lub kraju członkowskim UE i kraju stowarzyszonym. Wsparcie 

finansowe będzie można przeznaczyć na: 

 wymianę know-how i doświadczeń na drodze między-
sektorowej dwustronnej wymiany personelu ba-

dawczego uczestników projektu; 

 rekrutację doświadczonych pracowników naukowych z 
ośrodków nie wchodzących  

10) Wprowadzenie wprost możliwości dofinansowania przed-
sięwzięć PPP środkami unijnymi. Możliwość ta zostanie wpro-
wadzona poprzez dodanie w ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju przepisu, który wprost upoważnia do dofinan-
sowywania ze środków unijnych projektów realizowanych w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wprowadzenie do 
ustawy przepisu, który wyraźnie i wprost wskazywałby na moż-
liwość dofinansowania w ramach projektów operacyjnych pro-
jektów realizowanych również w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego, usunie ewentualne wątpliwości, czy takie dofinan-
sowanie przysługuje w obszarze partnerstwa publiczno-
prywatnego. (Iwona Bujnowicz - ekspert Ośrodka EEN przy 

FRP) 

Źródło: www.mf.gov.pl www.mg.gov.pl 

http://www.mf.gov.pl
http://www.mg.gov.pl
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w skład konsorcjum w celu ułatwienia transferu wiedzy 
i /lub szkolenia personelu badawczego uczestników 

projektu; 

 tworzenie sieci współpracy, organizację warsztatów i 
konferencji z udziałem własnego personelu badawcze-

go uczestników projektu i ekspertów zewnętrznych. 

Do kosztów kwalifikowanych (możliwych do sfinansowania z 

budżetu projektu) należą: 

 wynagrodzenia dla delegowanych pracowników i 
przyjmowanych ekspertów zewnętrznych 
(preferowana forma zatrudnienia – umowa o pracę) 
wraz z dodatkiem relokacyjnym (odpowiednik tzw. 
„rozłąki‖). Kwota wynagrodzenia jest stała dla danego 
typu pracownika i kraju, i jest wynikiem przemnożenia 
kwoty bazowej przez tzw. współczynnik krajowy 
(http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/

wynagrodzenia.html); 

 koszty podróży do kraju zatrudnienia (w kwocie zależ-

nej od odległości, wypłacane raz na 12 miesięcy); 

 jednorazowy dodatek na rozwój kariery dla ekspertów 

zewnętrznych; 

 koszty transferu wiedzy (ryczałtowo dla instytucji 
goszczącej pracownika, w wysokości € 800 na osobę 

na miesiąc); 

 koszty organizowania szkoleń międzynarodowych 
(ryczałtowo w wysokości € 300 na zaproszonego eks-

perta na dzień szkolenia); 

 koszty drobnego sprzętu badawczego zakupywanego 
przez MŚP na potrzeby projektu (do 10% całkowitej 

wartości projektu); 

 koszty zarządzania projektem (do 3% całkowitej war-

tości projektu); 

 koszty pośrednie (do 10% kosztów bezpośrednich 

projektu). 

Analogicznej formy wsparcia polski przedsiębiorca może szu-
kać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 
ramach poddziałania 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw, przewidziane jest finansowanie staży 
i szkoleń praktycznych pracowników naukowych w przedsię-
biorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw w ośrodkach 
naukowych. Według informacji podanych przez Rzeczpospo-
litą (wydanie z dn. 20 – 21 września br. 121 [8122] sekcja C, 
strona C2), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowu-
je nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy 

publicznej, która pozwoli MŚP uzyskać dotację na pokrycie 
50% kosztów związanych z czasowym zatrudnieniem pra-
cownika naukowego. Dotację będzie można uzyskać jeżeli 

pracownik spełni łącznie trzy warunki:: 

1. zostanie zatrudniony na nowym, specjalnie utworzo-

nym, stanowisku pracy; 

2. pracował uprzednio w jednostce naukowej lub dziale 

badawczym dużej firmy przez okres co najmniej 2 lat; 

3. zostanie zatrudniony do prowadzenia prac badaw-

czych, rozwojowych lub innowacji. 

Więcej informacji na ten temat w kolejnych numerach Biulety-

nu. 

*Przypominamy, że w rozumieniu Siódmego Programu Ra-
mowego UE MŚP, to przedsiębiorstwo spełniające następują-

ce kryteria KE 2003/361/EC: 

 zatrudnia nie więcej niż 250 osób, 

 posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro 

lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, 

 jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przed-
siębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniają-
cych kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa 

głosu, 

 nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową 

instytucją badawczą ani konsultingową. 

Źródło: opracował Błażej Rychlik (ekspert Ośrodka EEN przy 
FRP) na podstawie http://cordis.europa.eu/fp7/; http://

www.kpk.gov.pl/7pr/ 

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców 

Ministerstwo Gospodarki  przygotowało dokument zawierają-
cy informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjen-
tach i wysokości środków finansowych dostępnych dla przed-
siębiorstw. Zestawienie pt. „Zbiorcze zestawienie dostępnych 
instrumentów wsparcia‖ obejmuje aktualne instrumenty 
wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje pań-
stwowe. Jest on zgodny z zapisami wynikającymi z dokumen-
tu „Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce‖ i 
powstał przy współpracy z: Ministerstwem Skarbu Państwa, 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Finansów, Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Funduszem Kapi-
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FUNDUSZE I PROGRAMY EUROPEJSKIE: 

tałowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bę-
dzie aktualizowany kwartalnie. Instrumenty wsparcia ujęte w 
omawianym dokumencie podzielone zostały na następujące 
obszary wsparcia: 

- innowacje, inwestycje i ochrona środowiska,  
- przedsiębiorczość, 
- promocja,  szkolenia,  bazy danych, 
- restrukturyzacja, 
- poręczenia, gwarancje, instytucje finansowe,  
- rynek  pracy.   

Oczywiście w ramach wyszczególnionych obszarów uwzględ-
nione zostały instrumenty, współfinansowane z funduszy 
strukturalnych, w ramach Programów Operacyjnych: Innowa-
cyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. (T.D) 
 
Źródło: www.mg.gov.pl 

Wniosek beneficjenta o płatność 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki— 
wypełniany w generatorze wniosków 

 Z dniem 31 października 2008 roku  Instytucja Za-
rządzająca udostępniła beneficjentom Generator Wniosków 
Płatniczych (GWP) wersja 1.0.0 wraz z Generatorem Wnio-
sków Aplikacyjnych w wersji 3.2.  
Generator umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wnio-
sków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjen-
tów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji 
poprawności wniosku o płatność. Formularz wniosku benefi-
cjenta o płatność jest przeznaczony dla beneficjentów reali-
zujących projekty w ramach PO KL.  
 Wniosek przedkładany jest celem: 
- rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez 
beneficjenta; 
- rozliczenia wydatków poniesionych przez pozostałych bene-
ficjentów (w tym np. Instytucje Pośredniczące), którzy sami 
zapewniają środki na realizację projektu; 
- rozliczenia wydatków w ramach pomocy technicznej PO KL. 
 Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na 
części takie jak: Projekt, Beneficjent, Finanse, Harmonogram, 
Informacje, Załączniki, Suma kontrolna, Instytucje Pośredni-
czące. Należy zwrócić uwagę, iż płatność pierwszej transzy 
dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i 
załączonego do niej harmonogramu płatności. Dlatego też, 

beneficjent nie składa wniosku o płatność w celu otrzymania 
pierwszej płatności. (T.D) 
Źródło: www.efs.gov.pl 

Podręcznik wskaźników dla PO KL 

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 stworzono system wskaźników wspomagający 
monitorowanie osiągania celu głównego, celów strategicz-
nych oraz celów szczegółowych. Katalog wskaźników okre-
ślony jest na poziomie projektu, Działania, Priorytetu jak i 
całego Programu Operacyjnego. Celem Podręcznika wskaź-
ników jest przybliżenie osobom zaangażowanym w realizo-
wanie lub monitorowanie przedsięwzięć w ramach PO KL 
systemu wskaźników widocznego w dokumentach programo-
wych.  
 Monitorowanie realizacji projektu przy wykorzystaniu 
wskaźników pozwala ocenić stan jego wdrożenia i stwierdzić, 
czy cele projektu zostaną osiągnięte, a on sam 
zakończy się sukcesem. Jako najbardziej efektywne narzę-
dzie monitorowania, wskaźniki 
są istotną częścią raportów i sprawozdań w ramach PO KL. 
Materiał podręcznika podzielono na dwie części - część dla 
projektodawcy oraz część dla instytucji - i opatrzono odpo-
wiednimi wskazówkami. Taki podział jest efektem przyjętego 
sposobu monitorowania poszczególnych poziomów wdraża-
nia Programu: w procesie monitorowania postępów wdraża-
nia Działania wykorzystywane są zagregowane wartości 
wskaźników produktu z wniosków o płatność, w przypadku 
Priorytetu - zagregowane wartości wskaźników produktu oraz 
rezultatu ze sprawozdań z realizacji Działań, zaś w przypad-
ku Programu – zagregowane wartości wskaźników produktu 
oraz wskaźników rezultatu ze sprawozdań z realizacji Dzia-
łań/Priorytetu oraz wartości wskaźników wpływu, których źró-
dłem jest statystyka publiczna. W ramach części dla projekto-
dawcy opisano metody pomiaru wskaźników produktu, które 
zostały zaprezentowane również w postaci mapy wskaźni-
ków. Podręcznik zawiera również rozdział, w którym wskaza-
no propozycje wskaźników alternatywnych, które mogą być 
wykorzystane w procesie programowania, a więc powstawa-
nia projektu oraz następnie w procesie jego monitorowania. 
W ramach części dla instytucji opisano metody pomiaru 
wskaźników rezultatu, w tym 
wskaźników rezultatu, za pomiar których odpowiadają benefi-
cjenci systemowi. (T.D.) 
Źródło: www.efs.gov.pl 
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OFERTY KOOPERACJI: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek 
EEN w ramach programu ramowego na rzecz konkuren-
cyjności i innowacyjności (CIP) świadczy m.in. usługi w  
poszukiwania partnerów handlowych i technologicznych. 
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i 
podanie numeru (ID) profilu. Zachęcamy do zgłoszenia    
własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie FRP 
w dziale EEN (dokumenty do pobrania). 

Lp. ID Treść oferty 

1. 80806TN711  Tunezyjska firma specjalizująca się w 
usługach drukarskich poszukuje part-

nera produkcyjnego i do joint-venture.  

2. 80804017UK  Brytyjska firma specjalizująca się w 
produkcji akcesoriów do drzwi prze-
suwnych poszukuje partnerów handlo-

wych (agentów, dystrybutorów).  

3. CONF0830  Niemiecka firma specjalizująca się w 
produkcji środków osuszających do 
zastosowań przemysłowych i domo-

wych poszukuje dystrybutora.  

4. CONF0828  Niemiecka firma specjalizująca się w 
imporcie/eksporcie oraz produkcji tek-
styliów (odzież z dzianin, tkanin oraz 
skóry) poszukuje partnerów handlo-
wych. Firma oferuje ponadto podwyko-
nawstwo odzieży w Indiach i Banglade-
szu.  

5. 80815RUMos  Rosyjska firma zajmująca się impor-
tem, sprzedażą hurtową i detaliczną 
urządzeń klimatyzacyjnych poszukuje 
usług konsultacyjnych w związku z 
planowaną budową fabryki klimatyza-
torów i in. urządzeń wentylacyjnych.  
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SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających 
z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez 
organy administracji publicznej w państwach członkowskich. 
System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów Koordynacyj-
nych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, 
współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej ba-
zy danych, aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przed-

stawionego problemu. 

Do systemu Solvit można zgłosić problemy : 

- wynikające z naruszenia prawa UE, 
- spowodowane przez administrację innego państwa członkow-
skiego, 
- zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma 
problemy z urzędem francuskim). 
System Solvit nie zajmuje się problemami w następujących 

sytuacjach: 

- problem nie ma on charakteru „transgranicznego‖ (np. pro-
blem polskiego obywatela z polskim organem administracji), 
- problem pojawił się w relacjach: przedsiębiorca – przedsię-
biorca, konsument – przedsiębiorca, 
- postępowanie sądowe zostało już wszczęte. 
Wśród obszarów działalności Solvit można wymienić: 
 dostęp produktów i usług do rynku, 
 podjęcie  działalności na własny rachunek, 
 uznawanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów, 
 zabezpieczenie społeczne, 
 kontrole graniczne. 

SOLVIT rozwiązuje np. problem przedsiębiorstwa transporto-

wego. Polski obywatel, kierowca ciężarówki, został zatrzymany 

przez belgijską inspekcję drogową podczas wykonywania kur-

su z Ukrainy do Hiszpanii. Za nieprawidłowe wypełnienie tar-

czek tachografu inspekcja zażądała zapłaty 3000 euro na po-

czet przyszłej kary, kierowcą wpłacił ww. kwotę. W toku postę-

powania administracyjnego zmniejszono wysokość kary do 

2300 euro, a nadpłata (700 euro) miała zostać przekazana na 

konto przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzymało zwrot na-

leżnej kwoty dopiero w wyniku interwencji SOLVIT. 

Zapraszamy do zgłaszania przypadków nieprawidłowego sto-

sowania prawa wspólnotowego do FRP.   

Źródło: ww.mg.gov.pl 
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Lp. ID Treść oferty 

6. 80821020BE  Flamandzka firma opracowała lamino-
waną folie krzyżową z polietylenu o 
wysokich parametrach mechanicz-
nych, która ma zastosowanie w prze-
myśle drukarskim. Poszukiwani są 

partnerzy handlowi –dystrybutorzy.  

7. 80827PTEv  Portugalska firma specjalizująca się w 
produkcji i dystrybucji wysokiej jakości 
soków owocowych, nektarów, napo-
jów i wód mineralnych poszukuje part-
nerów handlowych. Potencjalni dys-
trybutorzy winni posiadać możliwości 
techniczne do transportu produktów w 
temperaturze od 0 do 8ºC i rozwinięte 

kontakty z sieciami handlowymi.  

8. 80730022  Grecka firma specjalizująca się w 
produkcji mrożonych artykułów spo-
żywczych przystosowanych do szyb-
kiego odgrzania poszukuje partnerów 

handlowych.  

9. 80910044  Włoska firma specjalizująca się w 
handlu i dystrybucji produktami perfu-
meryjnymi i dla fryzjerstwa poszukuje 
przedstawicieli handlowych.  

10. 80916Ru  Rosyjska firma budowlana poszukuje 
inwestora do budowy obiektów hotelo-
wych i apartamentowych w Soczi, 
mieście zimowych igrzysk olimpijskich 
w 2014 roku. Firma dysponuje wolny-
mi placami i wszystkimi dokumentami 
umożliwiającymi szybkie rozpoczęcie 

budowy.  

11. 80917025  Litewska firma specjalizująca się w 
produkcji artykułów plastikowych po-
szukuje partnerów handlowych 

(agentów i dystrybutorów).  

12. 80909SEUK  Brytyjska firma specjalizująca się w 
produkcji plastikowych pudełek i akce-
soriów do gromadzenia artykułów 
hobbystycznych poszukuje odbior-

ców, hurtowników i dystrybutorów.  

Lp. ID Treść oferty 

13. 80911UKGla  Szkocka firma opracowała przyrząd do 
nauki gry w golfa i poszukuje dystrybu-

torów.  

14. 80911DELahr  Niemiecka firma poszukuje dostawców 
gałęzi jodłowych (też z szyszkami) 
przeznaczonych do wyrobu dekoracji 

świątecznych.  

15. 80915013  Brytyjski producent wysokiej jakości 
i n s t r u m e n t ó w  c h i r u r g i c z n y c h 
(jednorazowych i wielokrotnego użyt-

ku) poszukuje dystrybutorów.  

16. 80911022  Ukraiński producent opakowań do pro-
duktów spożywczych (lody, masło) 
poszukuje inwestora kapitałowego. 
Firma oferuje 50 % udziałów w zamian 
za zakup potrzebnego wyposażenia.  

17. 80908019  Belgijska firma specjalizująca się w 
produkcji i sprzedaży innowacyjnych 
skrzydeł drzwiowych bez wewnętrznej 
ramy (ognioodporne, dźwiękoszczelne, 
antywłamaniowe, antyradiacyjne) po-
szukuje partnerów (pośredników han-
dlowych, podwykonawców).  

18. 80728002  Włoska firma projektująca i wytwarza-
jąca maszyny włókiennicze i wyposa-
żenie poszukuje dystrybutorów i agen-
tów handlowych. Firma oferuje również 
zdolności podwykonawcze. Firma spe-
cjalizuje się w maszynach pakujących, 
etykietujących wraz z oprogramowa-
niem.  

19. 80926015  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji wysokiej jakości maszyn urzą-
dzeń i elementów do mieszania, roz-
drabniania i transportu surowców po-
szukuje przedstawicieli handlowych.  
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Lp. ID Treść oferty 

29. 81021ROIa  Rumuńska firma specjalizująca się w 
produktach spożywczych i przemysło-
wych poszukuje partnera do joint-
venture w zakresie produkcji i sprzeda-
ży organicznych produktów spożyw-
czych oraz półproduktów dla przemy-
słu spożywczego opartych o nowocze-
sne biotechnologie.  

30. 81022BGSZ  Bułgarska firma poszukuje producenta 
urządzeń do hodowli grzybów.  

31. 80715003  Baskijska firma specjalizująca się w 
rozwoju oprogramowania i systemów 
osprzętu dla wytwórni pianki poliureta-
nowej poszukuje partnerów produkcyj-
nych oraz dostawców części takich jak 
silniki, paski i rolki.  

32. 80724029IT  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji maszyn rolniczych poszukuje 
importerów.  

33. 80724031IT  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji precyzyjnych części metalowych 
i ich montażu poszukuje partnerów 
produkcyjnych.  

34. 80730IL8021  Izraelska firma specjalizująca się w 
produkcji ceramicznych pokryć dacho-
wych i akcesoriów poszukuje partne-
rów handlowych (agentów i dystrybuto-

rów).  

35. 80730DELe  Hotel w Saksonii oferuje praktyki dla 
studentek lub absolwentek administra-
cji obiektami hotelowymi.  
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Lp. ID Treść oferty 

22. 80926018  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji wysokiej jakości maszyn do pral-
ni przemysłowych poszukuje partnerów 

handlowych i produkcyjnych.  

23. 81001EE  Firma z Estonii poszukuje dostawcy 
surowych ścinek i trocin, które mają 
być użyte na ściółkę dla zwierząt.  

24. 81002FI  Fińska firma specjalizująca się w recy-
klingu opon poszukuje dostawcy zuży-
tych (lub przeterminowanych) opon do 
samochodów ciężarowych. Zdolność 
przerobu od 500 do 5000 t rocznie.  

25. 81007010  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji mebli i akcesoriów dziecięcych 
poszukuje partnerów handlowych 
(dystrybutorów).  

26. 81007SE  Szwedzka firma poszukuje producenta 
tenisówek tekstylnych z gumową pode-
szwą. Wielkość pierwszej dostawy to 
300 – 500 par. Dostępne wzory.  

27.  81009003 Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji z dziedziny aquakultury (ryby 
hodowlane, kawior) oferuje i poszukuje 
usług pośrednictwa handlowego.  
 

28. 81009001  Rosyjska firma specjalizująca się w 
architekturze krajobrazu, hodowli kwia-
tów i in. roślin, posiadająca własne 
laboratorium, poszukuje partnerów.  
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7. Program Ramowy w  
zakresie badań i rozwoju 
technologicznego Unii 
Europejskiej 

Lp. ID Treść oferty 

36. 80731ITRav  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji części z gumy i tworzyw termo-
plastycznych dla wykonawców kabli 
elektrycznych poszukuje partnerów 
handlowych, produkcyjnych (w tym do 
joint-venture) oraz finansowych.  

37. 80730020SE  Szwedzka firma z branży sportu samo-
chodowego specjalizująca się w wyści-
gach gokartów poszukuje partnerów do 
joint-venture. Projekt dot. szkolenia 
kierowców pod kątem ich przyszłego 
udziału w wyścigach F1.  

38. 80804RU  Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji i dostawach wodoodpornych 
materiałów cementowych do ochrony 
betonu poszukuje partnerów handlo-
wych (agentów, dystrybutorów).  

39. 1020SE  Szwedzka firma oferuje umowy fran-
szyzowe na internetowy serwis dostar-
czający czytelnikom bezpłatne wyszuki-
wanie i śledzenie informacji z krajo-
wych źródeł medialnych.  
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NAJNOWSZE KONKURSY I KONFERENCJE: 

Nowe konkursy dla MŚP w ramach 7 Programu Ra-
mowego 
  
W  początkach września br. Komisja Europejska ogłosiła 
konkursy w ramach 7 PR, dotyczące programu szczegóło-
wego "Możliwości": Badania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw (FP7-SME-2008-2, FP7-SME-2008-3, FP7-
SME-2009-1). Konkursy stanowią jedyną możliwość apliko-
wania europejskich MŚP oraz instytucji zrzeszających MŚP 
po środki z 7 Programu Ramowego. Są zatem bardzo istot-
ne z punktu widzenia przedsiębiorstw planujących rozpoczę-
cie badań nad nową technologią bądź produktem.  
 Konkurs "Badania na rzecz izb gospodarczych i stowa-
rzyszeń MŚP" (Research for SME Associations - FP7-SME-
2008-2) obejmuje projekty mające na celu rozwiązanie tech-
nologicznych problemów wspólnych dla większej liczby MŚP 
działających w określonych sektorach przemysłu i usług. 
Realizowane projekty powinny przyczynić się do opracowa-
nia nowych norm i standardów europejskich, rozwiązania 
wspólnych problemów technologicznych w dziedzinie zdro-
wia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Projekty mu-
szą być zrealizowane przez izby i stowarzyszenia MŚP, 
które zlecają usługi badawcze wyspecjalizowanym jednost-
kom (uczelnie, instytucje badawczo-rozwojowe, przedsię-
biorstwa) celem pozyskania dla swoich członków technologii 
lub know-how. 
Termin zamknięcia I etapu konkursu przewidzianym jest na 
18 grudnia 2008 r., zaś etapu II – 28 maja 2009 r.  
Informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na 

stronie: http://cordis.europa.eu/  

Ostatni z konkursów ogłoszonych 3 września br. dotyczy 
działań wspierających i koordynujących. Termin zgłaszania 
wniosków w ramach tego zaproszenia upływa 27 stycznia 

2009 r. (M.C.) 

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: 

http://cordis.europa.eu/  

 

EKSPORT I TARGI: 

Komitet Rozwoju Gospodarczego, Polityki Przemysłowej i 
Handlu Administracji Sankt Petersburga zaprasza polskich 
przedsiębiorców do udziału w Targach Bożonarodzeniowych, 
które odbędą się w okresie od dnia 14 grudnia 2008 r. do 
dnia 7 stycznia 2009 r. w Sankt Petersburgu. 
Podczas Targów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać 
mieszkańców i gości miasta z narodowymi obyczajami, trady-
cjami kulinarnymi, a także zaprezentować rodzime wyroby 
pamiątkowe i bożonarodzeniowe. 
 
Szczegółowe informacje nt. Targów mogą Państwo otrzy-
m a ć  u  o r g a n i z a t o r ó w  p r o j e k t u : 
F u n d a c j a  „ Ц а р с к о с е л ь с к и й  к а р н а в а л ” 
t e l . :  ( 8 1 2 )  7 1 3 - 2 5 - 0 1 ,  7 0 2 - 6 0 - 8 6 
e-meil : info@spbcarnival.ru  
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=138
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=163
mailto:info@spbcarnival.ru
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Szwajcarsko-Polski 

Program Współpracy 

Rozpoczął się etap wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy. Jest to forma bezzwrotnej pomocy za-
granicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym 
państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły 

do niej 1 maja 2004 r.  

W ramach Programu obowiązuje 5-letni okres zaciągania 
zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął 
się 14 czerwca 2007 r. Program zakłada, iż co najmniej 40% 
środków zostanie rozdysponowanych w czterech wojewódz-
twach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopol-

skim, podkarpackim i świętokrzyskim.  

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje 
sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarzą-
dowe. Wsparcie mogą uzyskać projekty w następujących 

obszarach: 

1. bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: 

 inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów pery-
feryjnych i słabo rozwiniętych 

 zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europej-

skiej 
2. środowisko i infrastruktura: 

 odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury śro-

dowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządza-
nie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa 
wydajności energetycznej 

 poprawa publicznych systemów transportowych; 

 bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie 

transgranicznych Inicjatyw środowiskowych 
3. sektor prywatny: 

 poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

 rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP 

4. rozwój społeczny i zasobów ludzkich: 

 ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji 

zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) 
badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty ba-

dawcze). (T.D.) 

Szczegółowe   informacje znajdują się na stronie 

www.programszwajcarski.gov.pl    

 

W dniach 4 -7 listopada  
2008 r. odbędzie się kolejna, 
szósta już edycja konferencji 
"Nauka dla Gospodarki", 
która wzorem roku ubiegłego 
składać się będzie z serii spo-

tkań informacyjnych, w głównej mierze warsztatów skierowa-
nych zarówno do środowiska akademickiego jak i gospo-
darczego. Celem warsztatów jest przygotowanie obu środo-
wisk do uczestnictwa w projektach łączących naukę z bizne-
sem, dotyczących komercjalizacji innowacji i technologii, 
transferu wiedzy, wdrażania wyników badań do gospodarki, 
praw własności intelektualnej, etc. Warsztaty służyć też będą 
zademonstrowaniu, jak napisać dobry projekt i zdobyć finan-
sowanie zarówno w ramach programu Innowacyjna Gospo-
darka, w 7. Programie Ramowym oraz innych dostępnych 
środków na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.regionalny.uni.lodz.pl/  

"Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu- szansą 
rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013" - XIV Ogólno-
polskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw  

XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008r. w 
Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. Fo-
rum dotyczyć będzie dotacji unijnych dla sektora MSP prze-
widzianych na lata 2007-2013.  Tematyka sesji głównej 
obejmie: uwarunkowania rozwoju sektora msp w Polsce, 
efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych w perspekty-
wie finansowej 2007-2013, finansowanie działalności gospo-
darczej. Natomiast tematyka warsztatów koncentrować się 
będzie na następujących zagadnieniach:  
1. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w 

Regionalnych Programach Operacyjnych 
2. Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu - Pro-

gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  
3. Szkolenia i doradztwo – szansą na rozwój polskich 

firm – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
W ramach konferencji organizowany jest też także konkurs 
Lider Przedsiębiorczości Roku. O tytuł „Lidera Przedsię-
biorczości Roku 2008‖ mogą ubiegać się firmy należące do 
sektora msp. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  
:www. fund.org.pl, www.mirip.org.pl 

http://www.regionalny.uni.lodz.pl/konferencja/index.php
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WYDARZENIA W FRP: 

KONSULTACJE: 

Lokalny Punkt Konsultacyjny 
(LPK) przy Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 

http://www.mrr.gov.pl 

http://www.kpk.gov.pl 

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

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

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

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

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

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

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

Ś w i a t o w y  T y d z i e ń  
P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 
w Polsce 

17.11.2008r. - 23.11.2008r. 

Organizatorzy postawili sobie za zadanie inicjowanie postaw 
przedsiębiorczych oraz rozwój indywidualnej działalności 
gospodarczej uznawanej za atrakcyjną drogę życia. Na całym 
świecie projekt będzie przeprowadzony przez koalicję organi-
zacji promujących przedsiębiorczość. Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości organizuje cykl bezpłatnych seminariów 

poświęconych tej tematyce.  

 17 listopada 2008 r. o godzinie 1100 - 1230  
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w programach i strate-
giach Unii Europejskiej. Jak sprostać konkurencji? 
 18 listopada 2008 r. o godzinie 1000 - 1300 
Sztuka przedsiębiorczości - Jak zdobyć rynek europej-
ski? Forum Przedsiębiorczości artystycznej 
 18 listopada 2008 r. o godzinie 1500 - 1700 
Działalność gospodarcza na rynku ukraińskim - podsta-
wy prawne i zasady jej prowadzenia. 
 19 listopada 2008 r. o godzinie 1100 - 1300 
Możliwości i korzyści udziału MŚP w projektach 7 Pro-
gramu Ramowego 
 21 listopada 2008 r. o godzinie 1400 - 1600 
Nowe przepisy prawa zamówień publicznych. Przyjdź, 
zapoznaj się ze zmianami... 
Więcej informacji na stronie www.frp.lodz.pl 

FRP prowadzi Lokalny Punkt Konsultacyjny, który świad-

czy usługi informacyjne z zakresu: 

 pozyskiwania funduszy strukturalnych UE 

 prowadzenia działalności gospodarczej 

 wdrażania systemów zarządzania jakością 

 zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w 
ramach projektów pomocowych 

 dostępnej oferty finansowania zewnętrznego przez banki 

i inne instytucje finansowe. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 
 830 - 1630 . 
FRP zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpo-
cząć   działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłat-

nych usług informacyjnych — dyżury w: 

 Wieluń, Biuro Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wie-
luńskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201 w wy-

brane wtorki miesiąca 

 Skierniewice, Bank Spółdzielczy, ul. Reymonta 25 w 
wybrane czwartki miesiąca w godz. 1000-1400 -  

13.11.2008r. i 27.11.2008r. 

OFERTA SZKOLEŃ FRP 

5 listopada seminarium „Kwalifikowalność projektów i wy-
datków w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospo-
darka 2007 – 2013” 

6 listopada szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach bu-
dżetowych” 

7 listopada – 11 grudnia „Dyplomowany specjalista ds. 

funduszy strukturalnych” – edycja XIV 

12 listopada seminarium „Kwalifikowalność projektów i 
wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 
– 2013” 

14; 25 i 28 listopada 3-dniowe szkolenie „System HACCP w 
placówce żywienia zbiorowego”. 

Więcej informacji na stronie www.frp.lodz.pl 

http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf171108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf171108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf171108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108a
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108a
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108a
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108b
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108b
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf181108b
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf191108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf191108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf191108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf211108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf211108
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=stp&go=konf211108


NASZE PROJEKTY: 

 W październiku ukazała się długo oczekiwana publikacja pt. "Etyka w biznesie. FORUM PRZEDSIĘBIOR-
CZOSCI na rzecz promocji etyki w biznesie". W książce znajdują się artykuły nawiązujące tematyką do zaprezento-
wanych na seminariach wykładów autorstwa specjalistów z zakresu etyki w biznesie i problematyki korupcji. Publi-
kacja prezentuje także raport o postrzeganiu zjawiska korupcji przez łódzkich przedsiębiorców  na podstawie anali-
zy badań ankietowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Poniżej fragment recenzji publi-
kacji autorstwa pana prof. dr hab. Mieczysława Gałuszki, kierownika Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycz-
nych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 
 "(...) Praca prezentuje błyskotliwe intelektualnie i atrakcyjne merytoryczne rozważania i analizy dotyczące 
korupcji w polskim życiu publicznym, a zwłaszcza w gospodarce i polityce. Skład autorów świadczy o zaangażowa-
niu w projekt "Forum Przedsiębiorczości na rzecz promocji etyki w biznesie" wybitnych przedstawicieli nauki i dzia-
łaczy organizacji non profit zajmujących się działaniami na rzecz przeciwdziałania korupcji i krzewienia podstaw 
aksjologii odpowiedzialności. Autorzy wskazują praktyczne rady dotyczące budowy etycznej infrastruktury w życiu 
publicznym, dają dowody, że gospodarka i polityka może obejść się bez korupcji, a podstawą relacji społecznych 
powinno być zaufanie. (...) Publikacja ma walory edukacyjne i jest promocją etycznego biznesu." 
 

Redakcja: dr Tomasz Dorożyński 

Współpraca redakcyjna: dr Małgorzata Czernielewska i Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Skład, druk i dystrybucja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki 

Przejściowe 2005" Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecz-

nych inicjatyw antykorupcyjnych" 2005/017-488.05.01.03 

 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z sukcesem zakończyła realizację Projektu "FORUM PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI na rzecz promocji etyki w biznesie". Zwieńczeniem cyklu seminariów realizowanych w ramach inicja-
tywy była konferencja końcowa, która odbyła się 24 października br. o godz. 14.00 w siedzibie Fundacji. Podczas 
konferencji zostały zaprezentowane dwa wykłady. Spotkanie zainaugurowała Pani prof. dr hab. Bożena Klimczak 
prelekcją p.t. "Etyczne aspekty funkcjonowania systemu finansowego". W swoim wykładzie podkreśliła istotnie zna-
czenie etyki w świecie finansów w globalizującej się gospodarce oraz wskazała na szereg dylematów ekonomicz-
nych o istotnych aspektach natury etycznej. Na konferencji przedstawiony zostały również raport autorstwa Pani 
prof. dr hab. Anny Kubiak p.t. "Zjawisko korupcji w opiniach łódzkich przedsiębiorców", prezentujący wyniki badania 
ankietowego skierowanego do przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Badanie pozwoliło uzyskać informacje, jak po-
strzegane jest zjawisko korupcji wśród przedstawicieli biznesu, jakich dziedzin dotyczy oraz jak należy z nim wal-
czyć. Raport w ciekawy sposób ukazał, jak na przestrzeni lat zjawisko korupcji ewaluowało w opiniach przedsiębior-
ców. Pani profesor zaprezentowała również, w jakich okolicznościach przedsiębiorcy doświadczają sytuacji korup-
cyjnych. Przedstawione zostały także propozycje działań, które mogą zdaniem respondentów ograniczyć korupcję, 
w tym m.in.: zmiany instytucjonalno-prawne, wzmożenie kontroli, czy też podniesienie kar. 

Konferencja końcowa projektu FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
na rzecz promocji etyki w biznesie 

PUBLIKACJA "Etyka w biznesie"  


