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 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 

Biuletynu. 

 W bieżącym wydaniu prezentujemy bardzo ciekawy artykuł na temat  

zmian w polityce rozwoju w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

Autorka prezentuje ewolucję systemu programowania strategicznego  

w okresie transformacji ustrojowej i najważniejsze dokumenty  dotyczące 

polityki ekonomicznej w Polsce ostatnich lat.  

 Ponadto prezentujemy program wspólnotowy Europa dla Obywateli, 

promujący aktywne obywatelstwo europejskie — przedstawiamy jego cele 

oraz działania. 

 Zwracamy również Państwa uwagę na zagadnienie ochrony własności 

intelektualnej, któremu poświęcony jest projekt Fundacji pod tytułem „FORUM 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI popularyzacja wiedzy o ochronie własności 

przemysłowej”. Prezentujemy relację z seminariów, które odbyły się 

w Kielcach i Kaliszu oraz opisujemy unijny system wsparcia dla patentów. 

 Przedsiębiorców i naukowców tradycyjnie zapraszamy do zapoznania 

się z informacjami na temat aktualnych konkursów na pozyskanie funduszy 

unijnych, odwiedzania ciekawych witryn internetowych, udziału w targach 

zagranicznych oraz do korzystania z ofert współpracy.  
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 Polityka rozwoju w Polsce. 
Skazani na konieczność efektywnego 

programowania strategicznego 

Przystąpienie Polski do UE i możliwość korzystania z funduszy UE 

wymusiły zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego (w celu realizacji postulatów Strategii Lizbońskiej). 

W rezultacie trwających od czasu transformacji systemowej prac pro-

rozwojowych, w 2009r. opracowano model systemu zarządzania roz-

wojem, który ma zwiększać skuteczność programowania strategiczne-

go i wdrażanie polityki rozwoju, a także podnosić jakość funkcjonowa-

nia instytucji publicznych. 

Ośrodek Enterprise Europe Network  
Centra l Poland Bus iness Suppor t Network  
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 Prowadzenie polityki rozwoju przez państwo polskie 

reguluje Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju1, której jednolity tekst po zmianach 

wprowadzonych w kolejnych latach ogłoszono 15 maja  

2009r.2 W zamyśle projektodawców ustawa miała stanowić 

pierwsze kompleksowe rozwiązanie dotyczące sposobu pro-

wadzenia polityki rozwoju i odnoszące się do wszystkich 

podmiotów realizujących tę politykę oraz wszystkich źródeł 

jej finansowania. W nowelizacji ustawy politykę rozwoju zde-

finiowano jako zespół wzajemnie powiązanych działań podej-

mowanych i realizowanych przez Radę Ministrów oraz jed-

nostki samorządu terytorialnego w celu zapewnienia trwałe-

go i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-

gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia kon-

kurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pra-

cy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Sposób prowadze-

nia polityki rozwoju określać mają strategie rozwoju: długo-

okresowa (perspektywa 15 lat), średniookresowa 

(perspektywa 4-10 lat), innych (odnoszących się do poszcze-

gólnych regionów i przestrzeni, sektorów i dziedzin), przy 

pomocy programów (programów operacyjnych i programów 

rozwoju) służących osiąganiu celów strategicznych z wyko-

rzystaniem środków publicznych. 

 W nomenklaturze ministerialnej wskazuje się na swo-

istą ewolucję systemu programowania strategicznego3. 

Pierwszy etap (lata 1989-1994) charakteryzowało odejście 

od centralnego planowania i skromny dorobek rządu w za-

kresie programowania, drugi etap (lata 1994-2004) odzna-

czał się stopniowym odradzaniem się programowania rozwo-

ju i nasileniem działań rządu w zakresie programowania, 

wraz z akcesją Polski do UE (w 2004r.) rozpoczął się trzeci 

etap – włączenia Polski w proces programowania UE i ko-

nieczność nie tylko optymalnego wykorzystania środków 

unijnych, ale przede wszystkim aktywnego uczestniczenia  

w tworzeniu wizji rozwoju UE.  

 Nieodzowność programowego działania państwa wa-

runkowało włączanie się w procedury unijne oraz wykorzy-

stanie funduszy unijnych. W rezultacie opracowano szereg 

dokumentów strategicznych. Dość wspomnieć, że zgodnie 

z dokumentem Ocena rządowych dokumentów strategicz-

nych przyjętych w latach 1989-20064, w pierwszych 8 latach 

po transformacji Rada Ministrów przyjęła 406 strategii i doku-

mentów o charakterze strategicznym, z czego za przydatne 

uznano w 2007r. 120 dokumentów. Zgodnie z Wykazem 

obowiązujących dokumentów strategicznych (wg stanu na 

koniec stycznia 2008r.)5 rok później Polska dysponowała 

blisko 200 dokumentami strategicznymi (najczęściej w per-

spektywie krótko- i średniookresowej), nadal jednak przy 

jednoczesnym braku wyraźnie zarysowanej długofalowej 

wizji rozwoju kraju. Konsekwencją tego była niespójność ww. 

dokumentów oraz brak ciągłości pomiędzy nimi. Doprowadzi-

ło to do rozproszenia celów, powielania działań czy wręcz 

wspierania znoszących się wzajemnie idei.  

 Z uwagi na brak kompleksowego modelu rozwoju 

odpowiadającego nowym warunkom ustrojowym oraz do-

tychczasową nieefektywność działań prorozwojowych pań-

stwa, które częstokroć były upolityczniane i podejmowane ad 

hoc, po 20 latach od transformacji Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady 

Ministrów oraz Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa 

Rady Ministrów podjęło się wypracowania spójnej wizji syste-

mu strategicznego zarządzania rozwojem Polski. Dnia 27 

kwietnia 2009 roku przyjęto dokument Założenia systemu 

zarządzania rozwojem Polski6, który zawiera propozycje 

rozwiązań w zakresie kształtu i funkcjonowania systemu 

zarządzania strategicznego. Na proponowany model zarzą-

dzania rozwojem składają się trzy podsystemy: 

a)  podsystem programowania – obejmujący inicjowanie 

kierunków działań oraz opracowywanie dokumentów 

strategicznych i realizowany w oparciu o scenariusze 

rozwoju wypracowane wariantowo w toku prac ba-

dawczo-prognostycznych, z uwzględnieniem zarów-

no uwarunkowań krajowych, jak i międzynarodo-

wych; 

1. Dz. U. z 2006 r. nr 227 poz. 1658 
2. Dz. U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 
3. Żuber P., System programowania strategicznego w Polsce, prezentacja multimedialna MRR na stronie: http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/ZUBER.pdf 
4. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/
porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx 

5. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/Dokumenty_strategiczne/Strony/obowiazujace_dokumenty_strategiczne.aspx  

6. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/Zalozenia_SZR_wersja_przyjeta_przez_RM_270409.pdf  

Źródło: www.sxc.hu 

http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/ZUBER.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/Dokumenty_strategiczne/Strony/obowiazujace_dokumenty_strategiczne.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/Zalozenia_SZR_wersja_przyjeta_przez_RM_270409.pdf
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b)  podsystem instytucjonalny – określający współdziała-

nie podmiotów zaangażowanych w politykę rozwoju 

(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, ministrowie i szefowie urzę-

dów centralnych oraz władze samorządowe, pozostali 

uczestnicy, tj. partnerzy społeczni i gospodarczy); 

c) podsystem wdrażania, w tym monitorowanie, ewalu-

acja, finansowanie i instrumenty polityki rozwoju – 

zapewniający sprawną realizację polityki rozwoju oraz 

środki finansowe dla jej prowadzenia. 

 Przedstawiony w dokumencie zarys modelu systemu 

zarządzania rozwojem, którego rozpoczęcie realizacji zostało 

określone na 2010r., wskazuje typy podstawowych dokumen-

tów strategicznych, główne obszary programowania, odpo-

wiedzialne podmioty, sposób koordynacji prac w ramach poli-

tyki rozwoju oraz podstawowe zasady tworzenia, monitorowa-

nia i oceny realizacji dokumentów strategicznych. Proponuje 

się w nim też nowe zasady dotyczące finansowania polityki 

rozwoju. W odniesieniu do programowania strategicznego 

dokument zakłada budowę czteroszczeblowego systemu 

dokumentów strategicznych (horyzontalne strategie długo-

okresowe na co najmniej 15 lat, horyzontalne strategie śred-

niookresowe na 4-10 lat, inne strategie rozwoju na okres nie 

dłuższy niż ŚSRK, programy operacyjne i krajowe z perspek-

tywą roku lub kilku lat), obejmującego określone obszary pro-

gramowania bez szczebla lokalnego (rozwój społeczno-

gospodarczy kraju, rozwój regionalny kraju oraz rozwój prze-

strzenny kraju). Nowa typologia dokumentów strategicznych 

wymaga zatem ich uporządkowania i skonstruowania spójnej  

hierarchii. Celem jest powiązanie obecnie obowiązujących 

dokumentów w bloki tematyczne, zweryfikowanie ich liczby 

oraz określenie ram struktury i podstawowych elementów dla 

nowo powstających dokumentów. 

 Porządkowanie dokumentów zaplanowano w dwóch 

etapach. Pierwszy etap prac dotyczy zoptymalizowania liczby 

obowiązujących strategii rozwoju. W tym celu Rada Ministrów 

przyjęła 27 listopada 2009r. dokument Plan uporządkowania 

strategii rozwoju7, w którym proponuje się ograniczenie liczby 

strategii rozwoju i polityk: z obecnie obowiązujących 42 – do 

9 nowych. Mają one mieć charakter zintegrowanych strategii 

rozwoju (podstawą diagnostyczną dla nich jest Raport Polska 

20308), realizujących średnio- i długookresową strategię roz-

woju kraju, stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumie-

niu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki; 

2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; 

3. Strategia rozwoju transportu; 

4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; 

5. Sprawne państwo; 

6. Strategia rozwoju kapitału społecznego; 

7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. 

Regiony, miasta, obszary wiejskie; 

8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP; 

9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. 

Drugim etapem prac związanych z porządkowaniem doku-

mentów strategicznych będzie porządkowanie programów 

rozwoju, w tym programów wieloletnich. 

 Mając na względzie zapewnienie efektywnej koordy-

nacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także 

strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej reali-

zacji, rząd powołał Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Roz-

woju (KK)9. Rolą Komitetu jest wytyczanie kierunków w za-

kresie polityki rozwoju i programowania strategicznego, mo-

nitorowanie i ocena realizowanych instrumentów polityki roz-

woju. Komitet ma prowadzić stały monitoring realizacji dzia-

łań rozwojowych kraju oraz dokonywać okresowej oceny 

skuteczności i efektywności polityk publicznych, w oparciu 

o którą formułowane i przyjmowane będą rekomendacje. 

Obecnie Komitet koordynuje cały proces porządkowania 

dokumentów strategicznych. 

Autor: Dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Katedra Socjologii  

Edukacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki 

7. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/  porzadkow       
nie_dokumentow_strategicznych.aspx  
8. http://www.polska2030.pl/  
9. Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z 11 marca 2009r.  

Źródło: pl.wikipedia.org 

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx
http://www.polska2030.pl/
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Program EUROPA DLA OBYWATELI 2007-2013  

Program Europa dla Obywateli 

2007-2013 jest programem wspólno-

towym promującym aktywne obywa-

telstwo europejskie w kontekście 

zaangażowania obywateli w proces 

integracji europejskiej. Program ma 

na celu wspieranie organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego oraz jedno-

stek samorządów lokalnych wspierających proces integracji w Euro-

pie.  

Społeczeństwa obywatelskie Unii Europejskiej są uprawomocnione 

do samoorganizowania się i podejmowania działań umacniających 

więź między innymi obywatelami krajów UE.   

Unia Europejska promuje model demokracji uczestniczącej, w której 

obywatele 27 państw aktywnie biorą udział w życiu Wspólnoty, a 

poprzez dialog obywatelski przełamują bariery językowe i kulturowe. 

Projekty realizowane w ramach Programu Europa dla Obywateli 

powinny wcielić w życie słowa Roberta Schumana „Europa musi 

powstawać przez konkretne czyny, tworzące najpierw solidarność 

w działaniu".  

Program Europa dla Obywateli wspiera różne przedsięwzięcia 

wzmacniające integrację europejską, które mogą przybierać formę 

wolnych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, zawodów sporto-

wych, konkursów. Nawiązane kontakty mogą, a nawet powinny być 

podtrzymywane przez prowadzenie wspólnych stron internetowych 

lub blogów.  

Projekty Programu Europa dla Obywateli mają na celu: 

 tworzyć obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w 

budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat 

Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i 

przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo 

Unii Europejskiej; 

 rozwijać  poczucie tożsamości europejskiej opartej na wspól-

nych wartościach, historii i kulturze; 

 umacniać poczucie odpowiedzialności za Unię Europejską 

wśród jej obywateli; 

 pogłębiać tolerancję i wzajemne zrozumienie między obywa-

telami Europy, którzy szanując i promując różnorodność 

kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturo-

wy; 

 Program Europa dla Obywateli został podzielony na  działa-

nia i poddziałania. Część z nich obejmuje istniejące jeszcze przed 

powstaniem Programu aktywności takie jak partnerstwo miast czy 

wspieranie organizacji pozarządowych. Pozostałe – panele dysku-

syjne i organizacja dużych wydarzeń medialnych – to pomysły wyro-

słe z dotychczasowych doświadczeń, odpowiadające na nowe wy-

zwania stojące przed integracją europejską. 

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 

- Miasta partnerskie 

- Projekty obywatelskie i środki wsparcia  

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie 

- Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską polity-

kę publiczną 

- Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskie-

go na poziomie europejskim 

- Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeń-

stwa obywatelskiego  

Działanie 3: Razem dla Europy 

- Wydarzenia medialne 

- Badania  

- Narzędzia informacji i rozpowszechniania  

Działanie 4: Aktywna Pamięć Europejska 

- Działania związane z upamiętnianiem miejsc reżimu nazistowskie-

go i stalinowskiego.  

 Uczestnicy Programu: 

 państwa członkowskie Unii Europejskiej 

 państwa EFTA, będące stronami porozumienia EOG 

 Chorwacja, Macedonia oraz Albania 

Beneficjenci:  władze i organizacje lokalne, organizacje badające 

europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),  grup obywateli, 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego,  organizacje pozarządo-

we, związki zawodowe, instytucje edukacyjne, organizacje wolonta-

riackie, organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego. 

Zarządzanie: 

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programu  jest Agencja  

Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA). W krajach członkowskich za jego promocję odpowiadają 

Punkty kontaktowe Europa dla Obywateli (ECP), które udzielają 

informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych, 

organizują szkolenia, pomagają w poszukiwaniu partnerów do pro-

jektów oraz w wypełnianiu wniosków. 

  

Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce (ECP Poland)  

Instytut Adama Mickiewicza  

ul. Mokotowska 25 

00-560 Warszawa 

tel.: +48 (0-22) 44 76 125 

fax: +48 (0-22) 44 76 152 

www.europadlaobywateli.pl 

http://www.europadlaobywateli.pl/


Biuletyn Informacyjny  Nr 5 (58) 2010    

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network 

5 

18 marca w Kielcach i 22 kwietnia 2010r. w Kaliszu 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała dwa 

kolejne seminaria w projekcie FORUM PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚCI – popularyzacja wiedzy o ochronie własności inte-

lektualnej wśród przedsiębiorców*. Seminaria są głównym 

elementem ogólnopolskiej kampanii promocyjno-

informacyjnej na temat ochrony własności intelektualnej 

wśród przedsiębiorców. Projekt zakłada również organizację 

konferencji kończącej projekt oraz wydanie publikacji podsu-

mowującej zagadnienia poruszane podczas seminariów 

i konferencji.  

Na seminariach eksperci Urzędu Patentowego RP: 

Pani Jolanta Wąż i Pan Michał Świechowski omówili zasady  

postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym 

RP i międzynarodową ochronę wynalazków. Przekonywali 

przedsiębiorców o potrzebie ochrony własnych rozwiązań 

i zachęcali do upowszechniania tego typu działań w firmach. 

Łukasz Kielan, konsultant FRP, przedstawił  możli-

wości i zasady ubiegania się o dotacje na ochronę innowa-

cyjnych pomysłów, wskazując terminy przyjmowania wnio-

sków przez Polską Agencję Ochrony Przedsiębiorczości 

(PARP). Jednocześnie poinformował, że przedsiębiorcy mo-

gą korzystać z bezpłatnych informacji w sieci Punktów Kon-

sultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw (KSU). Dyskusja koncentrowała się na 

praktycznych aspektach ochrony oraz wyjaśnianiu zawiłości 

proceduralnych. 

NASZE PROJEKTY 

W seminariach w Kielcach i Kaliszu uczestniczyło 

77 osób, w większości przedsiębiorców. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do 

udziału w kolejnych seminariach we Wrocławiu (12 maja 

2010r.) i w Łodzi ( 30 czerwca 2010r.) 

*Bliższe informacje na stronie internetowej  

projektu:  

http://www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa 

Źródło: FRP 

Źródło: FRP 

Źródło: FRP 
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 Innowacyjności przypisuje się ważną rolę w pobudzaniu 

wzrostu gospodarczego i rozwoju. Jednym z zasadniczych czynni-

ków stymulowania procesów innowacyjnych, kształtujących środowi-

sko przyjazne innowacjom, jest efektywna ochrona praw własności 

intelektualnej. Może ona stanowić zachętę do inwestowania 

w badania i rozwój, a tym samym wspierać konkurencyjność gospo-

darki. 

 Unia Europejska postrzega system patentowy jako integral-

ny i kluczowy element rynku wewnętrznego, opierający się na dwóch 

filarach: ustanowieniu patentu Unii Europejskiej oraz zintegrowanej, 

ujednoliconej jurysdykcji dla sporów związanych z patentami. Wpro-

wadzenie systemu patentowego w Unii Europejskiej ma żywotne 

znaczenie dla aktywizowania wzrostu poprzez innowacje, stanowi 

także wsparcie dla sektora MSP w sprostaniu międzynarodowej 

konkurencji oraz trudnościom wynikającym z kryzysu gospodarcze-

go. 

 Wzmożone prace nad wspólnotowym systemem patento-

wym trwały od ostatniej dekady minionego stulecia. Nowy impet 

nadał dyskusji dokument z 2007r. zatytułowany „Ulepszenie systemu 

patentowego w Europie”. Obecnie można mówić o politycznym prze-

łomie, jaki dokonał się w grudniu 2009r. na wieloletniej już drodze 

Unii Europejskiej ku ustanowieniu skutecznego systemu ochrony 

własności intelektualnej i bardziej dostępnego, jednolitego systemu 

patentowego. Rada przyjęła wówczas konkluzje w sprawie wzmoc-

nionego systemu patentowego w Europie. 

 Konkluzje zawierają ustalenia dotyczące przyszłego, wysoko 

wyspecjalizowanego sądu patentowego Unii Europejskiej, w którym 

zasiadać będą sędziowie cechujący się wysokim poziomem wiedzy 

eksperckiej, obejmującej zarówno prawne, jak i techniczne aspekty 

zagadnień związanych z patentami. Sprawy związane z patentem 

europejskim i unijnym mają podlegać wyłącznej jurysdykcji Europej-

skiego Sądu Patentowego i Sądu Patentowego Unii Europejskiej. 

Takie rozwiązanie umożliwi europejskim przedsiębiorcom zaoszczę-

dzenie znacznych sum, jako że pozwoli uniknąć równoległego pro-

wadzenia postępowania w tej samej sprawie w różnych państwach. 

 Porozumienie udało się osiągnąć także w sprawie unijnych 

regulacji patentowych, których wprowadzenie KE postulowała już 

w 2000r. Regulacje te pozwolą obniżyć koszty patentu, które w Unii 

Europejskiej są o wiele wyższe niż w Stanach Zjednoczonych czy 

Japonii. Dokonano również uzgodnień w zakresie przyszłej współ-

pracy urzędów patentowych. Tak zwane Wzmocnione Partnerstwo 

ma przysłużyć się innowacjom poprzez zwiększenie wydajności 

procesu przyznawania patentów, osiągnięte dzięki uniknięciu wyko-

nywania tych samych czynności przez różne podmioty. Przyspieszo-

na procedura patentowa umożliwi szybsze wprowadzenie na rynek 

innowacyjnych produktów i usług. Podobnie jak w przypadku ujedno-

liconej jurysdykcji w sprawach patentowych, uniknięcie powielania 

czynności zmniejszy obciążenie przedsiębiorców kosztami postępo-

wań.  

Źródło: www.pi.gov.pl 

W programie: 

•  Procedury w Urzędzie Patentowym RP  

•  Międzynarodowa ochrona wynalazków 

•  Dotacje na ochronę własności przemysłowej 

    –  p rak t yc zne  k onsu l t ac j e  i  na j b l i żs ze 
   konkursy  PARP 

Zgłoszenia i informacje: 

Fundacja Rozwoju  Przedsiębiorczości 

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, 

tel. (042) 630 36 67 / fax (042) 632 90 89 

www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa 

 

Patronat Prezesa 

Urzędu Patentowego RP 

Druk finansowany ze środków 
Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 

 

 

 

 
 

Unijny system patentowy wsparciem dla innowacji 
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 29 marca 2010r. w Warszawie odbyła się konferencja Innowacyjność polskich mikro-

przedsiębiorstw . Podczas konferencji zaprezentowano:  

 wyniki badania dotyczącego stanu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem barier ograni-

czających innowacyjność mikroprzedsiębiorstw oraz potrzeb mikroprzedsiębiorców; 

 rekomendacje dotyczące kierunków i instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw; 

 wnioski dotyczące warunków sprzyjających rozwojowi innowacji w mikroprzedsiębiorstwach oraz pozycji mikroprzedsię-

biorstw w regionalnych systemach innowacji. 

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, którzy prezentowali projekty 

Fundacji finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - popularyzacja 

wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców (Działanie 5.4.2) oraz Rozwój usług doradczych o charakte-

rze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI) (Działanie 5.2). 

Konferencja Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw 
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 19 kwietnia 2010r. w Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczy-

sta inauguracja X Festiwalu Nauki, Techniki i  Sztuki w Łodzi. 

 Celem festiwalu jest zachęcenie najmłodszego pokolenia 

Polaków do zdobywania i pogłębiania wiedzy, integrowanie środo-

wisk akademickich w celu prowadzenia nie tylko wspólnych badań, 

ale także wspólnej promocji wiedzy, wskazania na rolę wiedzy we 

własnym rozwoju i karierze zawodowej. Ponadto, celem imprezy jest 

prezentacja roli nauki w rozwoju gospodarczym miasta i wojewódz-

twa, uświadomienie społeczeństwu tej roli, popularyzacja 

i prezentacja osiągnięć naukowych, pobudzenie młodzieży do pogłę-

biania wiedzy, promocja nauki, techniki i sztuki oraz integracja śro-

dowiska naukowego w regionie.  

 Przed koncertem inaugurującym X edycję Festiwalu wręczo-

no statuetki "Łódzkie Eureka" za osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i techniczne w 2009r.  Nagrody przyznaje Rada ds. Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. W tym roku statu-

etki zostały wręczone już po raz siódmy. Podczas uroczystości, 

która odbyła się w Filharmonii Łódzkiej nagrody otrzymali: 

 prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek, dr Dorota Sobczyńska, 

dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik i mgr Julian Sitarek 

z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 

Łódzkiego za "Obserwacje i modelowanie emisji gamma ze 

źródeł kosmicznych" (pracę wyróżniono w ubiegłym roku 

Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);  

 Damian Krzesimowski, dr hab. Zygmunt Ciota i prof. dr hab. 

Andrzej Napieralski z Katedry Mikroelektroniki i Technik 

Informatycznych Politechniki Łódzkiej za "System monitoro-

wania postępu leczenia udarów mózgu na podstawe analizy 

głosu" (opracowanie wyróżniono złotym medalem i Grand 

Prix na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Brussels 

Innova (Eureka) 2009 w Brukseli);  

 prof. dr hab. Edward Rybicki, dr inż. Edyta Matyjas-Zgondek 

i mgr inż. Anna Bacciarelli z Instytutu Architektury Tekstyliów 

Politechniki Łódzkiej za "Tekstylia wykończone nanosre-

brem" (pracę nagrodzono złotym medalem na targach wyna-

lazków International Trade Fair for Technological Innovation 

Eureka, Bruksela 2009;  

 dr hab. Dariusz Kaca z Wydziału Grafiki i Malarstwa Akade-

mii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego za dwa 

linoryty barwne nagrodzone na 6. Międzynarodowym Festi-

walu Grafiki Artystycznej na temat "The Frog" w Evora 

w Portugalii;  

 Artur Zagajewski z Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów za osiągnięcia w 2009r. 

(nagroda za utwór "Re-cykl III" w Konkursie Twórczości 

Audiowizualnej i Elektroakustycznej "in-OUT-side" podczas 

Sound Screen Festival w Bydgoszczy, III nagroda za kom-

pozycję "unhum" w III Międzynarodowym Konkursie Kompo-

zytorskim im. G. Bacewicz i II nagroda za utwór "Liście" 

w 50. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza  

Bairda);  

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk z Centrum Badań Moleku-

larnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk za 

wybitne osiągnięcia dla rozwoju chemii fosforu (wyróżnione 

w 2009r. Nagrodą im. Arbuzowych, przyznawaną przez 

prezydenta Republiki Tatarstanu);  

 dr inż. Zdzisław Czaplicki z Oddziału Łódzkiego Instytutu 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu za 

"Wysokoskuteczne kompozytowe włókniny filtracyjne 

z węglem aktywnym" (wynalazek prezentowany w 2009r. na 

czterech światowych wystawach: w Warszawie, Brukseli, 

Taipei i Seulu; na wszystkich uzyskał złote medale 

i wyróżnienia; na wystawie w Brukseli otrzymał także wyróż-

nienie i Medal Ministra Edukacji i Wynalazczości Rumunii).  

Źródło: www.festiwal.lodz.pl 

PROMUJEMY ŁÓDZKICH NAUKOWCÓW  

 

 „Łódzkie Eureka” 2009 
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Statuetka „Łódzkie Eureka” 

Autor statuetki: Prof. Jan Grodek 



 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała projekt programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którego 

celem będzie dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. 

 Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego 

programu innowacyjnego jako koordynatorzy albo występują w takim projekcie jako partner oraz uzyskali pozytywną ocenę 

formalną wniosku. 

 Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców 

z jednostkami naukowymi oraz współpracę podmiotów z co najmniej dwóch krajów w celu przeprowadzenia badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie na uzyskanie grantu będzie miało formę refundacji 

kosztów przygotowania i złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe w ramach 

międzynarodowego programu innowacyjnego. Program będzie finansowany z budżetu państwa. 

 Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora 

międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie 

innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może stanowić do 100% poniesionych wydatków (pomoc de 

minimis).  

 Program Wsparcie na uzyskanie grantu zostanie uruchomiony niezwłocznie po wejściu w życie odpowiednich aktów 

prawnych, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. 

 

Źródło: www.pi.gov.pl 
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Projekt nowego programu: Wsparcie na uzyskanie grantu 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu małe i średnie innowa-

cyjne przedsiębiorstwa, biura projektów, instytuty badawcze oraz firmy usługowe zainteresowane współ-

pracą z firmami niemieckimi . 

 

23 czerwca 2010 (środa)  10.00 - 17.00  

andel’s Hotel (Łódź, ul. Ogrodowa 17) 

 Udział przedsiębiorstw i instytucji z Polski jest bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem  

strony internetowej: www.frp.lodz.pl.  

 

11. Niemiecko - Polskie Spotkanie Kooperacyjne 

dla innowacyjnych przedsiębiorstw i usługodawców technicznych 
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Small Business Act (Karta Małych Przedsiębiorstw) 

Think small first! 

Small Business Act (Karta Małych Przedsiębiorstw) przyjęta przez Komisję Europejską 25 czerwca 2008r. to doku-

ment, zawierający 10 wytycznych w zakresie kształtowania polityki dla ułatwienia funkcjonowania małych i średnich przedsię-

biorstw w Unii Europejskiej oraz minimalizowania efektów kryzysu ekonomicznego w sektorze MŚP. 

Dokument postuluje działania legislacyjne, które wzmocnią potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu no-

wych miejsc pracy oraz podniosą ich konkurencyjność i innowacyjność na rynku europejskim i światowym. Karta zwraca uwa-

gę m.in. na potrzebę łatwiejszego dostępu do wsparcia finansowego, zwłaszcza na badania i rozwój, obniżenia stawek VAT na 

usługi świadczone lokalnie, potrzebę łatwiejszego dostępu do rynków i zamówień publicznych, eliminacji opóźnień w płatno-

ściach, lepszego podejścia administracji publicznej w stosunku do małych i średnich firm. Jedna z zasad Karty -  „Najpierw 

myśl na małą skalę" podkreśla konieczność uwzględniania specyfiki MŚP przy projektowaniu aktów prawnych oraz uprasz-

czania istniejących regulacji. 

 Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są sercem europejskiej gospodarki -  stanowią  99,8% wszystkich 

europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Jak stwierdził przewodniczący 

Grupy Pracodawców EESC (European Economic and Social Committee), Henri Malosse, w czasie konferencji podsumowują-

cej pierwszy rok funkcjonowania Karty: „Niewątpliwie Europa może liczyć na MŚP w zakresie tworzenia wzrostu gospodarcze-

go i miejsc pracy, ale czy MŚP i przedsiębiorcy mogą liczyć na Europę?”1 

 Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać podczas seminarium na temat funkcjonowania Karty Małych  

Przedsiębiorstw  dnia 27 maja 2010r. w siedzibie naszej Fundacji. 

1)  EESC INFO, styczeń 2010r. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ośrodek Enterprise Europe Network 

zaprasza na seminarium 

z okazji obchodów II. Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Small Business Act 
dnia 27 maja 2010r.  

w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 

Seminarium organizowane jest we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli. 

W programie: 

 1100 - 1110 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

 1110 - 1120 Otwarcie seminarium - dr Ewa Sadowska-Kowalska, prezes Zarządu FRP, kierownik 

Ośrodka Enterprise Europe Network 

 1120 - 1200 Prezentacja nt. Small Business Act - Pani Agnès Thibault, Policy Officer, Komisja Europej-

ska, Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł 

 1200 - 1230 Dyskusja i rozmowy indywidualne 

 1230 Lunch 
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Nowe konkursy 

6. Główna Nagroda Jury (Jury’s Grand Prize) przyzna-
wana przedsiębiorczej inicjatywie uznanej za najbardziej 
kreatywną i inspirującą w Europie. 

W dotychczasowych konkursach EEA udział wzięło pięć pro-
jektów z Polski; dwa zajęły drugie miejsca w swojej katego-
riach, tj. 

- 2008r. (kat. IV) Gmina Bieliny (woj. świętokrzyskie) z pro-
jektem „Wokół Łysej Góry” (www.wokollysejgory.pl)  „Gmina 
Bieliny - Nasze Miejsce Mocy”, regionalna kampania marke-
tingowa promująca lokalne dziedzictwo kulturalne w celu 
wspierania rozwoju turystyki i wzrostu zatrudnienia 
(www.bieliny.pl). 

- 2009 (kat. V) zajął projekt „Garncarska wioska” Fundacji 
Rozwoju Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie), przedsięwzię-
cie społeczne promujące i rozwijające przedsiębiorczość 
wś r ó d  b e z r o b o t n e j  s p o ł ec zn o ś c i  w i e j s k i e j  
(www.nida.ecms.pl). 

Tegoroczni laureaci EEA zostaną 
przedstawieni 31 maja na ceremonii 
wręczenia nagród w Madrycie, na 
którą zaproszono wszystkich nomino-
wanych. Na wyłonionej przez jury 
liście nominowanych w kategorii V. 
znajduje się projekt Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nysie (woj. opolskie), 
który z gminą Paczków zorganizował 
szkolenia dla długotrwale bezrobot-
nych w celu przyuczenia do zawodu 
murarza. 

Więcej informacji nt. Europejskich Nagród 
Przedsiębiorczości na stronie internetowej: 

http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/
european-enterprise-awards 

 Od 2006r. Dyrekcja Generalna 
KE Przedsiębiorstwo i Przemysł orga-
nizuje coroczne konkursy przedsię-
biorczości. Celem tej inicjatywy jest 
identyfikacja i nagradzanie dobrych 

praktyk instytucji publicznych w promowaniu przedsiębior-
czości i małego biznesu na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym.  

 Ogólnoeuropejskie jury wysokiego szczebla wybiera 
najlepsze projekty, a wyniki konkursu ogłaszane są podczas 
uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni są laureaci 
wszystkich edycji krajowych. Każdego roku od 300 do 400 
inicjatyw współzawodniczy o nominację do EEA. Dotychczas 
rozpatrzono 1.080 propozycji z 29 krajów i wyróżniono 18 
inicjatyw. 

 Jury składa się z siedmiu członków, dwóch stałych 
reprezentujących KE i Komitet Regionów oraz pięciu przed-
stawicieli pracodawców, przedsię-
biorców i sektora nauki.  

Nagroda przyznawana jest w sześciu 
kategoriach: 

1. Promocja przedsiębiorczości: 

uwzględnia działania i inicjatywy na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym, promujące ducha przed-
siębiorczości, tj. kreatywność, inno-
wacyjność oraz umiejętność pono-
szenia ryzyka.  

2. Ograniczanie biurokracji: 

uwzględnia polityki – instrumenty dla 
uproszczenia procedur prawnych i administracyjnych rozwo-
ju biznesu, w szczególności rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

3. Rozwój przedsiębiorczości: 

uwzględnia polityki innowacyjne dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści i inwestycji, głównie na obszarach zmarginalizowanych. 

4. Inwestycje w umiejętności: 

uwzględnia inicjatywy zmierzające do poprawy umiejętności 
przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżer-
skich. 

5. Przedsiębiorczość odpowiedzialności i spójności spo-
łecznej: 

uwzględnia działania promujące praktyki z zakresu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze środowi-
ska i rozwoju społecznego grup defaworyzowanych. 
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Źródło: http://ec.europa.eu/.../european-enterprise-awards/ 

Z racji prezydencji szwedzkiej 
w tegorocznym składzie zasiada 
m.in. prof. Anders Lundström, 
inicjator projektu IPREG 
(Innovative Policy Research for 
Economic Growth). 
Fundacja Rozwoju Przedsiębior-
czości jest partnerem w tym pro-
jekcie sieciowym. 

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości -  

European Enterprise Awards (EEA) 

http://www.wokollysejgory.pl/
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Zaprosili nas 

 Międzynarodowe Forum Kobiet zaprasza do udziału w semi-

narium „Zarządzanie różnorodnością II”, będącego kontynuacją 

konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2008 r.  

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania 

firmą w warunkach różnorodności i czerpania korzyści z  

różnorodności. 

 Seminarium skierowane jest do właścicieli firm, dyrektorów 

HR, prezesów korporacji, pracowników naukowych z katedr zarzą-

dzania oraz wszystkich osób zainteresowanych propagowaniem  

i wdrażaniem idei różnorodności w miejscu pracy. 

 Seminarium odbędzie się w dniu 13 maja 2010r. w godzi-

nach 17.00-20.00 w auli II (bud. C) Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie (Al. Niepodległości 128 - róg al. Niepodległości i  

ul. Madalińskiego). 

Clusters and international competitiveness of 

countries, regions and firms in the global  

economy 

 Instytut Gospodarki Światowej Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na 

konferencję Clusters and International Com-

petiveness of Countries, Regions and Firms in 

the Global Economy. Konferencja zbiega się 

z obchodami 25-lecia Instytutu Gospodarki Światowej.  

 Konferencja odbędzie się 28 maja 2010r. w siedzibie Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 162). Udział w 

konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje:  

http://akson.sgh.waw.pl/aci/. 

II Europejski Kongres Gospodarczy -  
Katowice, 31 maja - 2 czerwca 2010r. 

 II Europejski Kongres Gospodarczy 

odbędzie się 31 maja - 2 czerwca 2010r. Pier-

wotny termin (kwiecień) został przesunięty ze 

względu na żałobę narodową po karastrofie pod 

Smoleńskiem. II Europejski Kongres Gospodar-

czy będzie największą imprezą biznesową 

w Europie Środkowej: 4000 uczestników, blisko 

700 prelegentów oraz kilkadziesiąt sesji i debat 

panelowych. Tematyka tegorocznej edycji Kon-

gresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej go-

spodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania 

stojące przed Europą i Polską. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.eec2010.eu 

Dzień Europy  

 Małopolski Punkt Informacji Europej-

skiej Europe Direct działający przy Centrum 

Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej 

zaprasza na uroczyste obchody Dnia Europy. 

Obchody odbędą się na Rynku Głównym 

w Krakowie w dniu 9 maja 2010r. w godzinach od 12.00 do 16.00. 

II Polsko-Szwedzkie Forum Kobiet Biznesu, 
Mariefred, Szwecja 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza 

kobiety-przedsiębiorców do udziału w II Polsko-Szwedzkim Forum 

Kobiet Biznesu. Forum odbędzie się 28 maja 2010r. w Centrum 

Kongresowym przy zamku Gripsholm w Mariefred (Szwecja). 

W ramach Forum zostaną zorganizowane: 

 seminarium o tematyce ekonomicznej, 

 spotkania kobiet-przedsiębiorców z Polski i Szwecji. 

 Uczestniczki konferencji będą miały możliwość wystawienia 

produktów lub materiałów reklamowych swoich firm na specjalnie 

zaaranżowanych stoiskach. Forum rozpocznie się o godzinie 15:00. 

Szczegółowy program Forum jest w trakcie przygotowania. 

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestniczki pokrywają 

koszty podróży i zakwaterowania.  

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  
w Sztokholmie 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  

Internet a ochrona własności intelektualnej. 
Czy należy zmienić prawo? 

Warszawa, 23 kwietnia 2010r. 

 Fundacja im. A. - J. Fresnela i Plagiat Sp. z o.o. zorganizo-

wały Seminarium Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy 

należy zmienić prawo? Podczas Seminarium dyskutowano na temat 

teorii i praktyki ochrony własności intelektualnej w polskim interne-

cie, form naruszeń własności intelektualnej w sieci i praktycznych 

problemów związanych z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu. 

Podczas Seminarium wręczono Certyfikaty „Uczelnia walcząca  

z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami”. 
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 17 marca 2010r. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkur-

sy w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego 

UE adresowane do indywidualnych naukowców: 

Marie Curie Intra-European Fellowships 

(Europejskie stypendium wyjazdowe) 

 Indywidualny projekt badawczo-

szkoleniowy umożliwiający doświadczonym 

naukowcom uzyskanie nowych kompetencji. 

Realizacja projektu powinna prowadzić do 

samodzielności badawczej i ułatwić (lub wzmocnić) kwalifikacje 

badacza jako lidera zespołu. 

Marie Curie International Outgoing Fellowships 

(Międzynarodowe stypendium wyjazdowe) 

 Projekt jest skierowany do doświadczonych naukowców 

zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swo-

jej kariery naukowej poprzez przeprowadzenie badań w uznanych, 

pozaeuropejskich instytucjach badawczych. 

 Marie Curie International Incoming Fellowships 

(Międzynarodowe stypendium przyjazdowe) 

 Projekt daje możliwość zatrudnienia doświadczonego pra-

cownika naukowego, pracującego w kraju trzecim, na okres od 1 do 

2 lat, celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, naj-

lepiej bazującego na transferze nowej wiedzy/technologii z kraju 

trzeciego do Europy. 

 Konkursy skierowane są do do-

świadczonych naukowców (tytuł doktora 

albo przynajmniej 4 lata doświadczenia 

naukowego), realizujących indywidualne 

projekty badawczo-szkoleniowe w jednost-

kach badawczych zlokalizowanych w kra-

jach członkowskich, stowarzyszonych  

z 7.PR oraz w krajach poza Europą  

(w zależności od typu konkursu). W trakcie realizacji projektu nauko-

wiec ma zapewnione comiesięczne wynagrodzenie, pokrycie kosz-

tów podróży oraz kosztów związanych z przeprowadzką. 

Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych we wszystkich konkur-

sach upływa dnia 17 sierpnia 2010r. o godz. 17.00 czasu lokalnego 

w Brukseli. 

Więcej informacji: 

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm - zakładka PEOPLE 

 Warsztaty dla MŚP z sektora rolno-
spożywczego i biotechnologicznego 

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

(KPK) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

wraz z Siecią Enterprise Europe Network zapraszają na warsztaty 

dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w europejskich 

projektach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: 

żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia. 

 Eksperci z Włoch i Polski poinformują jak zrealizować po-

mysł na dany projekt i uzyskać finansowanie z UE. Uczestnictwo jest 

bezpłatne, współfinansowane przez 7. Program Ramowy Badań i 

Rozwoju Technologicznego UE. Liczba miejsc jest ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Link do rejestracji: http://

www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3990 

7. Program Ramowy 

 Nowe konkursy w Programie  

Szczegółowym LUDZIE 
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OFERTY KOOPERACJI 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek EEN świadczy m.in. usługi w  poszukiwaniu partnerów handlowych i tech-

nologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie numeru (ID) profilu. Jednocześnie zachęcamy 

do zgłoszenia  własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie internetowej FRP w dziale EEN (Biuletyn FRP). 

Lp. ID Treść oferty 

1. SK69CT3G60  Słowacki przedsiębiorca opracował 
prasę tłokową do produkcji brykietów z 
biomasy. Poszukiwani są partnerzy do 
produkcji urządzenia na zasadzie li-
cencji lub joint venture.  

2. IL80ER3GJE  Izraelska firma opracowała system 
kamuflażu tekstylnego dla żołnierzy, 
zapobiegający wykryciu przez promie-
niowanie podczerwone (IR). Rozwią-
zanie uzupełnia efekt odbicia promieni 
bliskich IR przez stosowane dotych-
czas kamizelki. Firma szuka partne-
rów do współpracy technicznej i pod-
wykonawstwa.  

3. 100309039IE  Irlandzka firma specjalizująca się w 
systemach zarządzanie zasobami 
ludzkimi poszukuje partnerów handlo-
wych i do joint venture.  

4. 90109028IE  Irlandzka firma specjalizująca się w 
produkcji papierowych toreb na zaku-
py i upominki poszukuje partnera pro-
dukcyjnego. Firma oferuje dobrze roz-
winięty system sprzedaży interneto-
wej.  

5. 90929029EE  Estoński producent edukacyjnych gier 
planszowych opracował innowacyjne 
drewniane domino matematyczne dla 
dzieci. Produkt jest opatentowany. 
Poszukiwani są partnerzy handlowi.  

6. 100304020EE  Estoński producent papierowych 
ochraniaczy na krawędzie opakowań 
różnych produktów (np. w przemyśle 
metalowym, spożywczym, materiałów 
budowlanych) poszukuje partnerów 
handlowych. Ochraniacze są wykona-
ne z tektury z recyklingu z własnej 
papierni założonej w 1734r. Firma 
oferuje też usługi podwykonawstwa 
dla partnerów z branży opakowań.  

7. 100324RU  Rosyjski producent obuwia męskiego i 
damskiego poszukuje pośredników 
handlowych. Fabryka jest nowocze-
śnie wyposażona i ma w ofercie ok. 
300 modeli butów różnych stylów.  

Lp. ID Treść oferty 

8. 100325BG  Bułgarska firma poszukuje producen-
tów maszyn do wytwarzania drucia-
nej siatki ogrodzeniowej.  

9. NL60AF3GZD  Holenderska firma oferuje w pełni 
biodegradowalny materiał opakowa-
niowy i technologię jego produkcji. 
Proces opiera się na technice  
wtrysku spienionej masy skrobiowo-
papierowej. Poszukiwani są partne-
rzy do rozwoju produkcji, nowych 
zastosowań oraz licencjobiorcy.  

10. RB1B1N3GUC  Serbska firma inżynierska oferuje 
system do automatycznego spawa-
nia przy pakowaniu i paletyzacji. Jest 
on przystosowany do pracy ciągłej i 
cechuje się zwiększoną adaptacyjno-
ścią w stosunku do konwencjonal-
nych systemów. Poszukiwani są 
partnerzy przemysłowi zainteresowa-
ni komercjalizacją tego systemu.  

11. 91104040DE  Niemiecka firma specjalizująca się w 
handlu produktami drzewnymi 
(drewno, płyty i materiały budowlane) 
poszukuje dostawców. Firma chce 
uczestniczyć w przetargach na do-
stawy materiałów dla Chile, dotknię-
tego niedawno trzęsieniem ziemi.  

12. 100429EE  Największa i najstarsza w Estonii 
fabryka wyrobów czekoladowych 
poszukuje dostawców suszonych 
owoców, szczególnie wiśni, do pro-
dukcji draży.  

13. 100418EG  Egipski producent foteli dentystycz-
nych z osprzętem poszukuje dostaw-
ców plastikowych części do tych mo-
dułów. Na żądanie fotografia modułu 
i wymiary części.  

14. 100429007RU  Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji zbiorników ze stali nie-
rdzewnej dla przemysłu spożywcze-
go poszukuje partnerów branżowych.  
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Biblioteka Fundacji 

Red.: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk 

Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna 

XXI wieku, Krajowa Izba Gospodarcza, 2009 

„…Miarą innowacyjności gospodarki jest zatem zdolność i moty-

wacja przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzy-

stywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, 

nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Zdolność do tworze-

nia i absorpcji innowacji technologicznych jest jedną z podstawo-

wych cech gospodarek współczesnych państw i regionów, deter-

minujących ich możliwości zachowania długotrwałej konkurencyj-

ności. W Polsce wskaźniki innowacyjności gospodarki są niskie, 

chociaż w wielu krajach Polacy uznawani są za kreatywnych 

i przedsiębiorczych. Ważnym pytaniem jest zatem, jakie działania 

należy podjąć, aby zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki, 

tak by twórcy i podmioty gospodarcze kreowali innowacje i wdra-

żali je z sukcesem…” 

Alicja Adamczak, Wstęp, s. 9-10 

 Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzi-

bie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddaje-

my bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny ekonomii, za-

rządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp do 

katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie. 

 Polecamy Państwa uwadze następujące nowości: 

Red.: Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka Wyrównywanie 

szans edukacyjnych – narzędzia finansowe,  

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź  

2010 

„…Problemy wyrównywania szans edukacyjnych występują na 

wszystkich etapach kształcenia, szczególne znaczenie mają jed-

nak na etapie szkolnictwa wyższego. Tu bowiem kumulują się 

skutki zaniechania, bądź podejmowania w zbyt małym zakresie 

działań niwelujących dysproporcję w dostępie do edukacji na 

niższych etapach kształcenia. Najszerzej wykorzystywanym na-

rzędziem wyrównywania szans edukacyjnych jest wsparcie finan-

sowe, przede wszystkim stypendia. Tym zagadnieniom poświęco-

na była jubileuszowa – XXV konferencja FEP, której pokłosiem 

jest ta książka.”   

Z Przedmowy, Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka 

Anna Krajewska Podatki w Unii Europejskiej,  

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa  

2010 

„Książka obejmuje kompendium wiedzy o systemach podatko-

wych krajów Unii Europejskiej. Łączy rozważania teoretyczne 

z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce. Zostały 

w niej przedstawione: rola państwa i polityki fiskalnej w gospodar-

ce, funkcje i klasyfikacja podatków, struktura dochodów budżeto-

wych z tytułu podatków, opodatkowanie dochodów osób fizycz-

nych oraz osób prawnych, opodatkowanie konsumpcji, podatki 

majątkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ewolucja podat-

ków w UE, reforma podatkowa w Polsce, system podatkowy  

a rozwój szarej strefy. Książka jest przeznaczona dla pracowni-

ków naukowych i studentów prawa, administracji, ekonomii, za-

rządzania, europeistyki, a także osób profesjonalnie zajmujących 

się podatkami (konsultantów, doradców finansowych i podatko-

wych).” 
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 Ośrodek Enterprise Europe  

Network w Toruniu zaprasza 9 maja 2010r. 

na giełdę kooperacyjną, która odbędzie się  

podczas 18-tej edycji Międzynarodowych 

Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodocią-

gów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgosz-

czy. W ubiegłym roku na targach gościło 

ok. 400 wystawców, w tym 42 firmy zagra-

niczne, wystawiające się na stoiskach inte-

gracyjnych danego kraju. Więcej informacji o targach znajdą Pań-

stwo na stronie: http://www.targi-wod-kan.pl/ 

Podczas Targów odbędzie się Międzynarodowa  

Giełda Kooperacyjna, na którą zarejestrowało się już szereg firm, 

zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Udział w giełdzie jest BEZ-

PŁATNY. Organizator giełdy zapewnia BEZPŁATNĄ USŁUGĘ TŁU-

MACZENIOWĄ podczas spotkań międzynarodowych. Przewidziano 

także bufet kawowo-herbaciany oraz lunch. Więcej informacji o gieł-

dzie:  

http://www.een.tarr.org.pl/wod-kan/ 

Redakcja: Zespól FRP  

Skład, druk i dystrybucja: Krzysztof Wiśniewski oraz zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
ul .  P io t rkowska 86,  90 -103  Łódź  

te l .  (42 )  630 36 67,  f ax (42 )  632 90 89  
e-ma i l :  fundac ja@frp . l odz.p l ,  www. f rp . l od z . p l  

 Komisja Europejska dokonała modyfikacji dawnego portalu 
ERAMORE poświeconego badaniom naukowym i przemianowała go 
na EURAXESS. Portal składa się z czterech działów: Jobs, Servi-
ces, Rights i Links. 

Jobs 

 Baza ofert pracy dla naukowców, umożliwiająca wyszukiwa-
nie wg krajów, organizacji, dziedzin badawczych oraz projektów 
Marie Curie (można wyszukać już realizowane projekty i dołączyć do 
zespołów bez składania indywidualnych wniosków do KE). 

Services 

 Sieć ponad 200 Centrów w 35 krajach. Centra te służą po-
mocą naukowcom i ich rodzinom w planowaniu przyjazdu do innego 
kraju. Personel sieci Euraxess w każdym kraju członkowskim udziela 
bezpłatnych informacji na tematy takie jak: wiza, warunki pobytu, 
zameldowanie, pozwolenie na pracę, kwestie administracyjne i in. 

Rights 

 Podstrona zapewnia wszelkie informacje dot. Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pra-
cowników Naukowych. „Karta” jest zbiorem praw i obowiązków  

Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna 

WOD-KAN 2010 

 EURAXESS – nowy portal Komisji Europejskiej 

dla mobilnych naukowców 

TARGI 

Ciekawe witryny 

Giełda kooperacyjna e-Me firm sektora IT 

 Sopocki ośrodek Enterprise Europe Network organizuje 

informatyczną giełdę kooperacyjną , która odbędzie się 13 i 14 

maja podczas V. Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości na terenie 

Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Spotka-

nie to organizowane jest z myślą o firmach z branży IT. 

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Organizatorzy za-

pewniają: 

 bezpłatne usługi tłumaczeniowe w trakcie spotkania, 

 zamieszczenie profilu firmy w katalogu firm dostępnym on-line, 

 pomoc logistyczną (organizacja transportu na teren wydarze-

nia, zakwaterowania itp.), 

 opiekę współorganizatorów imprezy w trakcie jej trwania. 

Firmy mogą zgłaszać udział w imprezie poprzez wypełnienie formu-

larza na stronie http://een.sopot.pl/e-me. 

naukowców, jak również samych badań i finansowania. Celem 
„Kodeksu” jest zapewnienie równego traktowania wszystkich na-
ukowców w Europie, jak również zwiększenie transparentności przy 
ich rekrutacji. 

Links 

 Strona zawiera informacje dla europejskich naukowców, 
którzy pracują poza Europą. Dzięki tej podstronie zainteresowani 
mogą uzyskać obszerne informacje nt. prowadzonych w UE badań, 
polityk naukowych, możliwości kariery naukowej, współpracy mię-
dzynarodowej czy też mobilności. Ponadto, zawiera interaktywne 
narzędzia, które promują współpracę pomiędzy europejskimi na-
ukowcami, żyjącymi poza UE. Dostępne są na niej linki do elektro-
nicznych wydań magazynów (m.in. Research*Eu,  
Europe4Research). 
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