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Specjalne strefy
ekonomiczne.
Zmiany w zasadach
funkcjonowania
Tomasz Dorożyński
Specjalne stref ekonomiczne (dalej SSE)
działają w Polsce od 1995 r. Ustawa o SSE
określa strefę jako „wyodrębnioną i niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach
określonych ustawą”. Na jej mocy w latach
1995-1997 rząd ustanowił 17 stref mających
działać nie dłużej niż 20 lat, czyli maksymalnie do 2017 r. W 2001 r. w wyniku nowelizacji ustawy z 1994 r. dokonano kilku zmian
polegających na wygaszeniu jednych i połączeniu innych stref. W efekcie aktualnie
działa ich czternaście. Ich termin funkcjonowania wielokrotnie przesuwano, ostatnio na
2026 r.
Zgodnie z założeniami aktualnej reformy
ustawa o SSE będzie funkcjonowała do
końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji, a zatem nie będą już wydawane
nowe pozwolenia. Po 2026 r. przestanie ona
całkowicie obowiązywać. Po wejściu w życie
nowej ustawy o zasadach wspierania inwestycji uruchomione zostaną nowe instrumenty wsparcia, które będą przejściowo funkcjonowały równocześnie do już istniejących
SSE.
Projektowana ustawa tworzy nowy kompleksowy instrument wsparcia dla inwestorów zgodnie z założeniami Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla
Rozwoju. Celem przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju koncepcji jest zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regio-
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nów poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju projektów,
podnoszących konkurencyjność i innowacyjność krajowej gospodarki. Zdaniem autorów
Strategii aktualnie gospodarka Polski charakteryzuje się relatywnie niską stopą inwestycji. Stopa inwestycji w Polsce jest niższa niż
średnia dla krajów OECD i państw Europy
Środkowej i Wschodniej (w latach 2006–
2015: Polska – 20,7%, ESW – 23,8%,
w latach 2006–2014 – OECD 21,1%).
Jednocześnie, jak twierdzą autorzy Strategii, w Europy Środkowej i Wschodniej
podejmowane są działania zwiększające siłę
konkurencji. Rosną aspiracje niektórych krajów do przesunięcia się z kategorii rynków
„pogranicza” (frontier) do kategorii rynków
wschodzących (emerging), a nawet rozwiniętych. Istotne uzupełnienie krajowych źródeł
finansowania przedsięwzięć rozwojowych
stanowi kapitał zagraniczny. Nadal jednak
wśród kluczowych kryteriów w mechanizmie
stosowanych zachęt do realizacji inwestycji
na terenie Polski brakuje wpisania się potencjalnego inwestora w cele rozwojowe kraju.
Generalnie jednak Polska jest atrakcyjnym
rynkiem dla inwestorów zagranicznych, na
co wskazują m.in. coroczne wyniki badań
atrakcyjności inwestycyjnej (European Attractiveness Survey, EY) czy otoczenia regulacyjnego (Doing Business, Bank Światowy).
Jednym z działań, mających w ocenie
Rządu poprawić atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjną Polski oraz usprawnić

system wsparcia inwestorów zagranicznych
ma być zmiana zasad funkcjonowania SSE.
Propozycja wprowadzenia zmian podyktowana była przede wszystkim:
1) rozproszonym modelem obsługi inwestorów z brakiem wiodącego podmiotu
w regionie – do tej pory było to 8 instytucji, które często dublowały się w swoich
zadaniach instytucji otoczenia biznesu;
2) skomplikowaną dokumentacją w zakresie
udzielenia wsparcia publicznego oraz
przewlekłość procedowania wniosków
o zmianę granic SSE (w niektórych przypadkach inwestorzy czekali nawet ponad
20 miesięcy).
Jak już wspomniano, SSE „na starych
zasadach” będą funkcjonowały do 2026 r. Ich
nagła likwidacja oznaczałaby brak dostępu
do zachęt i mogłaby w efekcie spowodować
skokowe ograniczenie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w najbliższych latach. Odpowiedzią na to może być
instrument zwolnień podatkowych dostępny
dla nowych inwestycji na całym obszarze
kraju spełniających określone kryteria ilościowe i jakościowe. Szczególnie cenione
mają inwestycje przynoszące know-how oraz
zapewniające korzystne warunki dla pracowników.
Najważniejsze zmiany dotyczyć będą:
1) spółek zarządzających strefami,
2) terytorialnego zakresu wsparcia,
3) czasowego zakresowi wsparcia,
4) oraz kryteriów dostępu.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE. ZMIANY W ZASADACH FUNKCJONOWANIA

Spółki zarządzające strefami odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym
punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym
koordynatorem udzielania pomocy publicznej
w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Każda z nich będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze
których będzie mogła prowadzić działalność.
Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie
stanowił kompleksową usługę, a także istotną
pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych
(m.in. w skróceniu czasu procedur).
Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca
przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.
Zostanie wyznaczony okres korzystania
ze zwolnienia podatkowego i wprowadzona
przejrzysta zasada – im wyższa intensywność
pomocy publicznej w województwie dozwolona przez UE (tzw. mapa pomocy regionalnej), tym dłuższy okres zwolnienia. Decyzja
o wsparciu inwestycji wydawana będzie na
czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu
wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 r.
okres ten może być wydłużony o 5 lat w
przypadku inwestycji na terenach obecnie
objętych statusem SSE. Podkreślić należy, że
dla dotychczas działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki.

Instrument zwolnień podatkowych będzie
dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Do tej pory były to
tylko kryteria ilościowe. Z nową ustawa
inwestor będzie musiał spełnić zarówno
kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim
jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. A zatem
inwestycje będą musiały spełniać kryteria:
1) ilościowe – tzn. określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia
w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa;
2) jakościowe, odnoszące się m.in. do:
a) rozwoju strukturalnego, mierzonego
w oparciu o: zatrudnienie kadry ze
specjalistycznym wykształceniem lub
wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką
rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług;
b) rozwoju naukowego, obliczanego na
podstawie współpracy z ośrodkami
badawczymi, akademickimi oraz
działalnością B+R, rozwój klastrów
sektorowych;
c) zrównoważonego rozwoju, przeliczanego na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej
stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, a także za
wsparcie średnich i małych miast
oraz wsi;

d) rozwoju zasobów ludzkich, mierzonego ofertą dodatkowych świadczeń
dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy
wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.
Opracowano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 20. X. 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U.
z 1994 r. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.
Wersja ujednolicona na podstawie Dz. U.
z 2017 r. poz. 1010.
2) Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.). Dziennik Urzędowy RP, Warszawa, dnia 15 marca 2017 r., Poz. 260.
3) Polska Strefa Inwestycji, Informacja opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 6 września 2017 r.,
4) https://www.mr.gov.pl/strony/
aktualnosci/polska-strefa-inwestycji/
5) T. Dorożyński, J. Świerkocki, W. Urbaniak, Investment attractiveness of special
economic zones: The case of Poland,
artykuł zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji naukowej The
2017 EAMSA Conference zorganizowanej przez Copenhagen Business School w
listopadzie 2017 r.
Autor: Dr Tomasz Dorożyński
Katedra Wymiany Międzynarodowej
Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości - ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi
zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad
prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym.
W każdą środę, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl.
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ł

ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje od 20 lat i jest jedną z lepiej ocenionych specjalnych stref ekonomicznych w
Polsce1. Jej głównym atutem jest centralne położenie przy jednym z największych węzłów autostradowych w kraju. Stanowi ona
wyodrębniony obszar o powierzchni 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Tereny inwestycyjne w województwie łódzkim znajdują się w następujących miastach: Bełchatów, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Zgierz;
oraz gminach: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki,
Krośniewice, Ksawerów, Opoczno, Paradyż, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz, Żychlin2.
O atrakcyjności ŁSSE wśród inwestorów świadczy m.in.:
 wartość zainwestowanego kapitału w kwocie 14 mld PLN,
 liczba inwestorów – 143 podmioty,
 ponad 33200 utworzonych nowych miejsc pracy,
 300 wydanych zezwoleń3.
Na terenie ŁSSE dopuszczalne są następujące działalności4:
 produkcyjna5 (wytwórcza) oraz usługi logistyczne (magazynowanie i przechowywanie towarów),
 nowoczesne usługi z zakresu BPO/IT (w tym usługi rachunkowo księgowe, informatyczne, call center),
 działalność B+R (w tym działalność rozwojowa, analizy
techniczne).
ŁSSE oferuje inwestorom:
 ulgi podatkowe,
 szeroki wybór działek inwestycyjnych w 44 podstrefach,

Źródło: http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/lodz

 dostęp do sieci współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w Strefie i poza nią (np. samorządami, jednostkami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami B+R itp.).
Działalność ŁSSE koncentruje się na świadczeniu usług dla biznesu polegających na:
 wydawaniu zezwoleń,
 przyznawaniu praw do uzyskania pomocy publicznej,
 doradztwie inwestycyjnym,
 pomocy w nawiązywaniu kontaktów.
Aby sprostać oczekiwaniom inwestorów, ŁSSE rozwija ofertę inwestycyjną, katalog oferowanych usług i buduje sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ŁSSE a podmiotami zewnętrznymi. Jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią
40% wszystkich firm działających Strefie. Podejmuje także inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zachęcając inwestorów do wspierania
artystów oraz prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność na terenie ŁSSE, mogą skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia
z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Maksymalna wielkość pomocy publicznej dla inwestycji realizowanych na terenie ŁSSE wynosi:
 35% (dla województwa łódzkiego),
 25% (dla województwa wielkopolskiego),
 20%–35% (dla województwa mazowieckiego),
Powyższa skala udzielonej pomocy dotyczy dużych przedsiębiorców, dla średnich jest ona podwyższona o 10 p.p., a dla małych o 20 p.p.6
AD
1

Global Free Zones of the Year 2015.
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2016 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017, s. 6.
3
http://www.sse.lodz.pl, stan na 27.12.2017 r.
4
Strategia Rozwoju ŁSSE S.A. na lata 2016-2015”, s. 11. http://www.sse.lodz.pl
5
Największy udział w 2016 r. w nakładach inwestycyjnych w ŁSSE mieli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych i
artykułów spożywczych. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2016 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017, s. 27.
6
http://www.sse.lodz.pl. (data odczytu: 27.12.2017 r.).
2
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dotacje na promocję łódzkich firm na rynkach
zagranicznych

Ł

ódzcy przedsiębiorcy stoją przed szansą na zwiększenie swoich udziałów w handlu zagranicznym. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 29 grudnia 2017 r. uruchomi konkurs na działania związane z wdrożeniem modelu biznesowego, który ma ułatwić firmom
wejście na nowe rynki zbytu. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski można będzie składać do 9 lutego 2018 r.
Wdrożenie nowego modelu biznesowego polegać będzie na:
 udziale przedstawicieli firm w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
 wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.
Działania te muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Nowy model biznesowy powinien
zawierać określone elementy, m.in.: cele strategiczne i operacyjne w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa, opis
produktów/usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji, analiza SWOT dla wybranych produktów/usług, analiza pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem), wstępny harmonogram i kosztorys działań.
Na opracowanie strategii można było pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w czerwcu br. Strategię można opracować również w własnym zakresie, ale musi spełniać minimalne wymagania, o których mowa powyżej.
Projekt powinien skutkować podpisaniem co najmniej 3 kontraktów handlowych oraz wdrożeniem zmian organizacyjno-procesowych wynikających z nowego modelu biznesowego. Podobnie jak w innych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, preferowane będą projekty wpisujące w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz
specjalizacyjnych. Punkty można uzyskać również, jeśli firma działa na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji1, projekt wpisuje się w
strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz gdy skutkiem wdrożenia działań wynikających ze strategii jest wzrost przychodów z eksportu w stosunku do sprzedaży ogółem.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% w przypadku projektu objętego pomocą de minimis lub do 50% w przypadku projektów polegających na udziale przedsiębiorstwa w targach lub realizacji usług doradczych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
300.000 zł.
Zainteresowanych zapraszamy do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości do współpracy przy
opracowaniu wniosku o dofinansowanie, nowego modelu biznesowego oraz na konsultacje swoich pomysłów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.
Źródło: Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
http://cop.lodzkie.pl/
ŁK

1
Obszary Strategicznej Interwencji wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego: Łódzki Obszar Metropolitalny, Zagłębie Górniczo – Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki, Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Doliny Pilicy.
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Dotacje na wdrożenie nowych produktów i usług

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 3.2.1 Badanie na rynek z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków do 28 lutego
2018 r.
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu do firmy wyników prac badawczo-rozwojowych powstałych w firmie lub w jednostce naukowo-badawczej na zlecenie, których wynikiem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco
udoskonalonych produktów lub usług. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspierane będą bardzo duże
projekty, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln zł dla średnich firm i 5 mln zł dla mikro i małych firm. Maksymalna
kwota dofinansowania to 20 mln zł, w tym na:
1) eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) usługi doradcze: 500 000 zł.
Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaju wydatku. Maksymalną wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych określa tzw. mapa pomocy regionalnej. Poziom dofinansowania eksperymentalnych
prac rozwojowych wynosi 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych firm oraz 35 % dla średnich. Usługi doradcze są dofinansowane
w 50%.
Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi wykazać przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, przychód ze sprzedaży nie mniejszy niż
1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). Oceniana będzie również innowacyjność
produktu, potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu, obiektywność i weryfikowalność wskaźników, racjonalność wydatków. Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem
lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego oraz członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym.
Źródło: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2017_badania_na%20rynek_poradnik.pdf
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny
ŁK

Firmy zainteresowane dofinansowaniem zapraszamy na konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polski pawilon na
EXPO 2017
w Astanie dokumentacji aplikacyjSpecjalizujemy
się w przygotowaniu
nej oraz realizacji i rozliczaniu projektów.
Kontakt: tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

1

Zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
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Dotacje na szkolenia i doradztwo dla pracowników

Po długim okresie wyczekiwania, ruszył projekt szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa i studiów podyplomowych, dofinansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w postaci tzw. bonów rozwojowych.
Z bonów mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego lub posiadające tu oddział/filię,
w tym również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (projekt obejmuje również osoby zatrudnione na umowy zlecenie
i dzieło).
W porównaniu do poprzedniego okresu programowania, kiedy firmy szkoleniowe oferowały przedsiębiorcom szkolenia, na które pozyskały dotację, tym razem jest odwrotnie. To pracownicy firm/przedsiębiorcy wybierają szkolenia, które są niezbędne do podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji. Zaletą nowego systemu jest jego prostota oraz przerzucenie części obowiązków związanych z dokumentowaniem usług
na firmy szkoleniowe.
Procedura pozyskania bonów rozwojowych składa się z następujących kroków:
1. Firma musi się zarejestrować w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod linkiem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Rejestracja
jest bezpłatna.
2. Przesłać formularz zgłoszeniowy do operatora (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, kolejni operatorzy czyli Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i HRP POLSKA Sp. z o.o. rozpoczną rekrutację w przyszłym roku) i zamówić bony. Formularz będzie dostępny na
początku przyszłego roku na stronie https://strefarozwoju.lodz.pl/ .
3. Operator akceptuje formularz i podpisuje umowę z firmą.
4. Firma wpłaca na konto operatora wysokość wkładu własnego (20% lub 30%). Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia, natomiast średnie do 70%. W przypadku średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania może
ulec zwiększeniu jeśli wsparciem będą objęte osoby 50+, pracownicy o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, firma działa
w branży strategicznej.
5. Firma otrzymuje bony, wybiera usługę z Bazy Usług Rozwojowych i uczestniczy w usłudze. Bony są ważne przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia.
6. Firma przekazuje bony firmie szkoleniowej, bierze udział w szkoleniu i wypełnia ankietę oceniającą usługę szkoleniową.
Bony można zamawiać on-line. System został uruchomiony 4 grudnia i rekrutacja trwała bardzo szybko, zaledwie kilka minut!
Następna runda rekrutacyjna jest planowana w styczniu 2018r. Wniosek jest bardzo prosty, należy podać dane kontaktowe firmy wnioskującej
o bony, wpisać liczbę zamawianych bonów oraz odpowiedzieć na kilka pytań zamkniętych. Najtrudniejsza może się okazać odpowiedź na
pytanie czy firma korzystała wcześniej z pomocy publicznej i pomocy de minimis. Można to łatwo sprawdzić za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home . Wersja papierowa wniosku jest do pobrania ze strony https://www.facebook.com/search/top/?
q=strefa%20rozwoyou (wiadomość z 31 października).
Maksymalne dofinansowanie z wkładem własnym na pracownika wynosi 6.000 zł (tj. 100 bonów rozwojowych).
Ważne: Żeby skorzystać z usługi, należy wybrać firmę szkoleniową, która jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych i może świadczyć
usługi dofinansowane. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada wpis do BUR zatem zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa do
udziału w naszych szkoleniach. Szczegółowa nasza oferta dostępna jest również na naszej stronie internetowej: http://www.frp.lodz.pl/
szkolenia . Firmy zainteresowane zapraszamy do kontaktu.
Źródło: https://strefarozwoju.lodz.pl/
ŁK
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Informacja dla przedsiębiorców.
Split payment - podzielona płatność VAT
od kwietnia 2018 roku

P

odzielona płatność ma zostać wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia
1 sierpnia 2017 roku (kolejna wersja projektu zmieniającego przepisy w tym zakresie).
Przepisy w tym zakresie mają obowiązywać prawdopodobnie od 1 kwietnia 2018 roku.
Podstawowe założenie split payment polega na tym, by zapłata za każdą fakturę była dzielona na dwa przelewy:
1) kwotę netto wysyłaną na rachunek bieżący kontrahenta,
2) kwotę VAT wysyłaną na specjalny rachunek kontrolowany przez administrację podatkową – środki wpływające na ten rachunek mogłyby służyć wyłącznie zapłacie VAT na rzecz własnych dostawców. Rachunek specjalny posłuży również urzędom skarbowym do przekazywania
zwrotu VAT ( do 25 dni).
Podatnik będzie miał ograniczone możliwości korzystania z tego specjalnego, podatkowego konta (tylko jednego, niezależnie od liczby innych, firmowych rachunków). Będzie on mógł jedynie zapłacić podatek oraz zapłacić VAT swoim kontrahentom (na ich specjalne rachunki).
Wydatki inne niż zapłata VAT będą wymagały zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania
wniosku od przedsiębiorcy.
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie powodowało dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Banki będą mogły jedynie pobierać
opłaty za dokonywanie przelewów w podzielonej płatności.
Na początku split payment ma być dobrowolny. Nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję na jaki rachunek wpłaci podatek
VAT wynikający z otrzymanej faktury. Taką decyzję nabywca będzie podejmować w odniesieniu do każdej faktury odrębnie.
Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie Split payment.
Dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na stosowanie split payment rząd przygotował zachęty:
 zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej za VAT,
 zwolnienie z sankcji za VAT (tj. zastosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę),
 przyspieszony zwrot podatku VAT (do 25 dni).
Źródło: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1864
GZ

Kongres 590 czyli jak uwolnić polski potencjał

W

dniach 16-17 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego –
G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbył się Kongres 590 – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce
w 2017 r. Nazwa wydarzenia Kongres 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym są oznaczone towary wyprodukowane w Polsce przez
polskie firmy.
W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, nauki, polityki oraz administracji. Celem tych spotkań było wypracowanie
skutecznych rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw na rynku. W trakcie licznych spotkań i debat tematycznych
dyskutowano o najczęstszych problemach i wyzwaniach, przed którymi stoją polscy przedsiębiorcy i gospodarka. W trakcie kongresu dyskutowano m.in. o zmianach w ordynacji podatkowej, zmianach w energetyce, sektorze MŚP i rozwoju start-upów, sukcesji w polskich firmach
rodzinnych, internecie jako narzędziu budowania wartości i konkurencyjności MŚP, idei Trójmorza, projektach infrastrukturalnych takich jak
np. Centralny Port Komunikacyjny. Na Kongresie wystąpiło wielu wspaniałych gości, z przedstawicielami rządu polskiego na czele.
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Na zakończenie Kongresu wręczono Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP w następujących kategoriach:
 Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Dramiński S.A. z Olsztyna.
 Narodowy Sukces – Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM”.
 Międzynarodowy Sukces – Melex Sp. z o.o. z Mielca.
 Odpowiedzialny Biznes – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego w województwie podlaskim.
 Najlepszy polski start-up – XTPL S.A. z Wrocławia.
 Badania i Rozwój – Zespół badawczy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Nowych Technologii.
Nagrodę indywidualną za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości otrzymał Maciej Wieczorek, prezes firmy Celon Pharma S.A.
z Łomianek pod Warszawą.
Szczegółowy program kongresu oraz materiały z kongresu dostępne na stronie: https://www.kongres590.pl/
ŁK

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi podsumowanie

Blisko 800 specjalistów wzięło udział w V. Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi w dniach 20-21 listopada br. Wśród gości kongresu byli m. in. uznawany
za twórcę terminu biogospodarka prof. Christian Paterman, szef Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej John Bell
oraz przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, były premier Jerzy Buzek. Obecni byli też
przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo-naukowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia
biznesu.
Dwudniowy program obejmował panele dyskusyjne, spotkania i sesje tematyczne dotyczące różnych aspektów biogospodarki, takich jak
współpraca makroregionalna, przystosowanie do zmian klimatu, żywność funkcjonalna i żywienie, ekologiczne budownictwo, biomateriały,
dobre praktyki w bioregionach. Goście dyskutowali na temat możliwości rozwoju gospodarczego regionów oraz wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw. Wdrażanie i rozwój biogospodarki w regionie są strategicznymi celami samorządu województwa łódzkiego.
Moderatorami sesji „Forum Bioregionów Europy Centralnej i Wschodniej” byli dr Ewa Sadowska-Kowalska, kierownik regionalnego
Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Marek Cieślak, prezes Bionanoparku. W sesji wystąpili
przedstawiciele samorządów województw mazowieckiego, lubelskiego i węgierskiego regionu Csongrad oraz uczelni z Czech, Serbii i Cypru
Północnego.
Więcej informacji na stronie: www.bioeconomy.lodzkie.pl
KK
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Spotkanie partnerskie w projekcie LEAMAN.
Menedżer w efektywnej i innowacyjnej
firmie sektora skórzanego

W

dniach 28-29 listopada br. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięli udział w spotkaniu partnerskim
w Rzymie w projekcie LEAMAN. Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego. Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską (program Erasmus+). Ma on na celu opracowanie nowych metod kształcenia menedżerów/
pracowników dla europejskiego przemysłu skórzanego i pokrewnych.
Na spotkaniu, prowadzonym przez CIAPE (Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente) – Włoskie Centrum Kształcenia Ustawicznego,
omówiono dotychczasowe działania i wyniki w projekcie oraz określono zadania na najbliższe 6 miesięcy. Przedstawiciele INESCOP - Centro
de Innovación y Tecnología – Centrum innowacji i technologii (Hiszpania) zaprezentowali Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) dla zawodu
menedżera z sektora przemysłu skórzanego. Partnerzy z Portugalii (Virtual Campus Lda) omówili przygotowanie kursu on-line (MOOC) oraz
stan prac nad opracowaniem platformy wymiany doświadczeń i współpracy interesariuszy, związanych z branżą skórzaną – Virtual Challenge
Community.
Szczególną uwagę poświęcono konkursowi na najlepszy innowacyjny pomysł na produkt w sektorze skórzanym. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług w sektorze skórzanym oraz wsparcie kreatywności pomysłodawców. Konkurs jest otwarty
dla wszystkich. Aby wziąć udział w konkursie trzeba będzie zarejestrować się na stronie projektu, wypełniając wniosek aplikacyjny. Uczestnicy
będą mieli możliwość nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorcami, partnerami oraz jednostkami naukowymi w celu wspierania, ulepszenia lub realizacji swojego pomysłu. Pomysły zostaną przedstawione i promowane na stronach projektu i partnerów. Rozpoczęcie konkursu jest
zaplanowane na luty 2018 r. Zwycięzcy (3 najlepsze pomysły) będą wybrane za pomocą głosowania on-line w czerwcu 2018 r. Konkurs przewiduje nagrody oraz pomoc zwycięzcom w umieszczeniu pomysłu na platformie crowdfundingowej. Za organizację konkursu odpowiedzialna jest
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Następne spotkanie partnerskie w projekcie zaplanowano na wiosnę 2018 r. w Bukareszcie.
Więcej informacji o projekcie: http://leaman.eu/pl/
AK

12

NASZE PROJEKTY

Doroczna Konferencja Tallin 2017
Ośrodków Enterprise Europe Network

W

dniach 20-22 listopada 2017 r. miała miejsce doroczna
konferencja Sieci Enterprise Europe Network. Członkowie sieci EEN spotykają się co roku, aby podsumować
działania, wymienić doświadczenia, poprawić jakość usług oraz docenić najlepsze pomysły. Tegoroczna edycja gościła w Tallinie z okazji
estońskiej prezydentury w UE i koncentrowała się na doświadczeniach
Estonii w zakresie usług cyfrowych dla przedsiębiorstw i obywateli.
Estonia ma imponujące osiągnięcia na polu cyfryzacji. Większość usług publicznych jest dostępna dla mieszkańców drogą
elektroniczną. Od 17 lat Estończycy mają cyfrową identyfikację, za
pomocą której mogą podpisywać dokumenty, płacić podatki, opłacać
należności, dokonywać zapytań w rejestrach, wysyłać szyfrowane emaile, korzystać w wielu usług. Transformacja w kierunku rozwiązań cyfrowych nie była przymusowa, ale dzięki prostocie, dostępności i łatwości stosowania, rozwiązania te są obecnie uznawane za „oczywiste”. Szacuje się, że brak konieczności osobistego stawienia się w urzędzie
pozwala na oszczędności rzędu 2% PKB. Estonia przoduje wśród państw UE pod względem zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych np. podpis elektroniczny, e-Podatki, e-recepty, e-ID, m-parking, system X-Road łączący cyfrowo instytucje publiczne oraz ich rejestry, I-Voting, 99% transakcji bankowych jest przeprowadzana elektronicznie, praktycznie cała sfera publiczna jest objęta cyfryzacją.
Współorganizatorami konferencji byli: Komisja Europejska, Estońska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz estońscy partnerzy sieci Enterprise Europe Network.
Impreza zgromadziła przedstawicieli około 600 ośrodków z ponad 60
krajów, a także reprezentantów instytucji europejskich oraz osób związanych
z nauką i biznesem. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowały trzy osoby.
Program trzydniowej imprezy obejmował m.in. sesje plenarne, interaktywne warsztaty i sesje tematyczne, spotkania brokerskie oraz spotkania
członków Sieci. Jednym z nich było spotkanie przedstawicieli polskich ośrodków Sieci Enterprise Europe Network, w trakcie którego omówiono plany na
kolejny rok.
Podczas konferencji miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej
edycji konkursu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA) dla jej ambasadorów w sieci. Główną nagrodę otrzymał regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi za opracowanie i rozpowszechnienie poradnika „Między pokoleniami.
Recepta na udaną współpracę”, promującego współpracę w zespole zróżnicowanym wiekowo. Nagrodę odebrała Dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska, ekspert ośrodka EEN i koordynator nagrodzonego Projektu.
W trakcie trwania konferencji, uczestnicy mogli zapoznać się z estońską kulturą, muzyką
oraz jedzeniem we wspaniałym, wyróżnionym licznymi nagrodami wnętrzu Estońskiego
Muzeum Morskiego (Seaplane Harbour Musem).
W przyszłym roku konferencja odbędzie się w Wiedniu. Do zobaczenia!
MB
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listopada 2017 roku w hali Expo – Łódź odbyło się III Forum Inwestorów i Eksporterów. W centrum Polski, w centrum
Europy. Program Forum obejmował zagadnienia związane z ekspansją zagraniczną przedsiębiorstw. Honorowym gościem
był Pablo Lozano Lozano, zastępca szefa Misji, Ambasady Stanów Zjednoczonych Meksyku w Polsce. Głównym tematem

wydarzenia były warunki prowadzenia działalności handlowej i inwestycyjnej w krajach Ameryki łacińskiej.
Wykład wprowadzający do sesji plenarnej wygłosił Javier Sánchez na temat ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań
nawiązywania i wzmacniania współpracy pomiędzy krajami Ameryki Łacińskiej a Polską. Zaprezentowany został instrument wsparcia przedsiębiorców w postaci platformy ELANbiz. Stanowi ona źródło informacji o rynkach 7 krajów Ameryki Łacińskiej (tj. Argentyny, Brazylii,
Chile, Kolumbii, Kostaryki, Meksyku i Peru) dla europejskich MSP zainteresowanych działalnością inwestycyjną lub eksportową na tych
rynkach.
Sesję plenarną uzupełnił panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z działalności
na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej. Eksperci podkreślali jak ważne, w nawiązaniu współpracy, jest poznanie specyfiki danego rynku (tj.
m.in. zasad i norm wprowadzania produktów na rynek, uwarunkowań kulturowych) oraz uczestnictwo przedsiębiorców w targach i misjach
gospodarczych.
W kolejnych sesjach zaproszeni prelegenci rozmawiali o roli eksportu w rozwoju przedsiębiorstw, szansach i sposobach rozwijania działalności na zagranicznych rynkach, przełamywaniu barier, a także na temat możliwości wspierania eksporterów. Równoległa sesja poświęcona
była zagadnieniom związanym z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ). Uczestnicy poznali wnioski z najnowszego raportu dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski, a przede wszystkim czynniki, które determinowały napływ BIZ do regionu łódzkiego.
Omówiono także dobre i złe praktyki w procesie pozyskiwania inwestycji.
Ostatni panel dyskusyjny poświęcony był instrumentom wspierania eksportu. Przedstawiciele sektora bankowego, ubezpieczeniowego,
organizacji rządowych i instytucji otoczenia biznesu zaprezentowali swoją ofertę dla eksporterów. Omawiane narzędzia miały charakter informacyjno - doradczy, szkoleniowy, finansowy i ubezpieczeniowy.
Do grona panelistów zaproszeni zostali także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera innowacyjność i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z regionu łódzkiego w ramach regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network (EEN). Należy on do największej na świecie sieci wspierającej MŚP w ekspansji na zagraniczne rynki. Konsultanci Ośrodka EEN podkreślili szczególną jego rolę w
ułatwianiu nawiązywania kontaktów handlowych, organizacji misji, spotkań brokerskich a także działalności informacyjno-doradczoszkoleniowej ekspertów EEN. W podsumowaniu wystąpienia Konsultant Ośrodka EEN zaprosił wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, którzy planują działalność na międzynarodowym rynku, do kontaktu z Ośrodkiem i skorzystania z profesjonalnej i zindywidualizowanej
pomocy w przygotowaniu modeli biznesowych na umiędzynarodowienie działalności, dostępie do finansowania czy nawiązywania kontaktów
z nowymi partnerami biznesowymi.
Sesję zakończył wykład Radcy Handlowego Ambasady Kanady w Polsce Nicolas’a Lepage na temat uwarunkowań współpracy gospodarczej z Kanadą, w kontekście Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej pomiędzy Unia Europejską a Kanadą (CETA).
AD
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BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE
http://osha.europa.eu/pl

Noworoczne życzenia od Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Film Ocena ryzyka w 4 krokach
Film powstał w oparciu o infografikę Ocena ryzyka w 4 krokach.
Podkreśla znaczenie oceny ryzyka w eliminowaniu zagrożeń i wypadków w pracy, ograniczeniu absencji chorobowej. Prezentuje sposoby
zarządzania bhp z wykorzystaniem strony internetowej i interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka OIRA (Online interactive Risk
Assessment). Film przygotowano w wersji angielskiej z napisami.
Więcej informacji: https://oiraproject.eu/pl
https://www.youtube.com/watch?v=IU2DWX1DzFY&feature
=youtu.be

15

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

Podsumowanie kampanii
Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie na stronie
internetowej CIOP-PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zamieścił na swojej stronie internetowej podsumowanie kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2016-2017. Wśród partnerów kampanii wymienia Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadziła działania informacyjne, organizowała konferencje, rozpowszechniała ulotki, plakaty i inne materiały informacyjne. Zwieńczeniem działań FRP był
projekt MIĘDZY POKOLENIAMI. Recepta na udaną współpracę, który uzyskał nagrodę Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w pracy w konkursie dla ośrodków Enterprise Europe Network (EEN OSH Award).
Więcej informacji:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34000152491452165180076

Zapowiedź nowej kampanii
Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy

Healthy Workplaces Campaign 2018-19
Manage dangerous substances in the workplace

Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Kampania na lata 2018-2019 Niebezpieczne substancje pod kontrolą będzie dotyczyła zwiększania świadomości na temat zagrożeń, jakie
mogą wywołać takie substancje i promowaniu zapobiegania im w europejskich firmach.
Kampania uwzględni informacje o niebezpiecznych substancjach, w tym rakotwórczych, propagowanie kultury ich ograniczania, eliminowania i zarządzania ryzykiem z nimi związanym, inne podejmowane działania, w tym legislacyjne, na szczeblu międzynarodowymi krajowym.
Oficjalne rozpoczęcie kampanii nastąpi 25 kwietnia przyszłego roku.
Więcej informacji: https://healthy-workplaces.eu
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OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

iuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje, wskazuje
zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
http://www.ciop.pl
https://oiraproject.eu
http://www.youtube.com
MKS

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Szybka ścieżka do innowacji – zmiany dotyczące
wniosku o dofinansowanie
Na konkurs FTI konsorcjum projektowe, składające się z 3-5 partnerów z
Szybka ścieżka do innowacji (FTI - Fast Track to
krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020
Innovation ) to konkurs programu Horyzont 2020. Jest
składa wniosek projektowy o objętości ok. 30 stron. Wnioski są oceniane pod
adresowana do twórców zaawansowanych i wyspekątem wpływu (impact), doskonałości (excellence) i możliwości wdrożenia
cjalizowanych rozwiązań B+R, które mają duże szan(implementation).
se na sukces i wdrożenie. Rozwiązanie może dotyKomisja Europejska wprowadziła zmiany dotyczące wpływu i doskonałoczyć dowolnej dziedziny. Każdego roku Komisja
ści. Cele projektu powinny precyzyjnie odnosić się do działań innowacyjnych.
Europejska przeznacza 100 mln euro na dofinansowaWiększy nacisk położono na innowacje tworzące rynki i zwiększające skalę
nie ok. 50-70 projektów.
przedsiębiorstw w Europie.
Wnioski można składać cały czas. Na 2018r. wyznaczono następujące daty
graniczne (cutt-off), po których nastąpi ocena wniosków: 21 lutego, 31 maja i 23 października.
Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti
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Konkurs na innowacyjne sieci szkoleniowe
Konkurs na innowacyjne sieci szkoleniowe (H2020-MSCA-ITN-2018) stanowi część programu Horyzont 2020, Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Jest adresowany do międzynarodowych, interdyscyplinarnych konsorcjów, zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców, także doktorantów. Zakłada udział przedstawicieli sektora nieakadamickiego w konsorcjum.
Projekt wspólnego programu badawczo-szkoleniowego składa się z indywidualnych programów badawczych, realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach, tworząc różnorodny, ale spójny program szkoleniowy. Dotyczy to warstwy merytorycznej projektu
oraz innych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Uzupełnieniem programu jest udział naukowców w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz popularyzacja nauki i upowszechnianie wyników prowadzonych badań.
Termin składania wniosków: 17 stycznia 2018 r.
Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl?page_id=19298
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/
H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Konkurs na finansowanie badań
nad chorobami rzadkimi
Konkurs programu E-Rare-3 Transnational research projects on hypothesis-driven use
of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional
validation in the context of rare diseases dotyczy badań naukowych z dziedziny chorób
rzadkich, tzn. takich, które dotykają niewielką liczbę osób w stosunku do całej populacji
(nie więcej niż 5 na 10 tys. osób w Unii Europejskiej, państwach stowarzyszonych
i Kanadzie).
Wspólne projekty badawcze mogą składać uniwersytety, inne publiczne jednostki naukowe, szpitale, przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP (3 do 6 partnerów w konsorcjum).
Jeśli do projektu będą włączone instytucje z Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier,
wtedy liczba partnerów w konsorcjum może się zwiększyć do ośmiu.
Termin składania wniosków: 6 lutego 2018 r. poprzez system elektroniczny https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18
NCBR przeznaczyło 600 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wybranych w konkursie. Maksymalny
budżet dla projektu nie może przekroczyć 200 tys. EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w projekcie.
Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,5780,e-rare-3-call-for-proposals-2018-foreuropean-research-projects-for-rare-diseases-uruchomienie-czwartego-konkursu.html
http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018
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Konkursy Narodowego Centrum Nauki
ETIUDA 6. Konkurs dla osób na początku kariery naukowej. Młodzi naukowcy mogą aplikować o maksymalnie roczne stypendia
w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie, podczas których przygotują pracę doktorską. Mogą również sfinansować z grantu staż w ośrodku naukowym (3-6 miesięcy).
SONATINA 2. Konkurs dla osób ze stopniem doktora, uzyskanym do 3 lat przed złożeniem wniosku oraz osób, które uzyskają stopień
doktora przed końcem czerwca 2018 r. Konkurs umożliwia zatrudnienie naukowca w polskiej jednostce naukowej w charakterze kierownika
własnego projektu badawczego. Dodatkowo beneficjenci programu mają możliwość stażu w instytucji za granicą.
UWERTURA 2. Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty przygotowujące do aplikowania o prestiżowe granty Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą wyjechać na staż do zagranicznych jednostek, w których zespoły już realizują
granty ERC. W ciągu 1,5 roku od zakończeniu stażu, badacz musi złożyć wniosek o grant ERC, realizowany w polskiej jednostce naukowej,
którego będzie kierownikiem.
Wnioski należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni
Finansowania) https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.
Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r.
Informacja dla wnioskodawców: w godzinach 9:00 – 14:00, tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2

Konkursy Narodowego Centrum Nauki w 2016 r.
Narodowe Centrum Nauki prowadzi statystyki swoich konkursów w postaci raportów i zestawień. Raporty z poszczególnych konkursów
zawierają zagregowane dane na temat wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania, z uwzględnieniem podstawowych zmiennych charakteryzujących wnioskodawców i beneficjentów. Statystyki zbiorcze podsumowują wyniki konkursów NCN rozstrzygniętych
w poszczególnych latach.
W 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 16 oraz rozstrzygnęło 14 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże
podoktorskie. W tym okresie został także rozstrzygnięty konkurs na projekty dotyczące wdrożenia wyników badań podstawowych w praktyce
gospodarczej lub społecznej, prowadzony wspólnie przez NCN i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Na konkursy wpłynęły 9632 wnioski o dofinansowanie w wysokości ok. 4,8 mld zł. Wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł 25%.
2371 projektów uzyskało wsparcie o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł.
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/statystyki
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki_2016.pdf

Źródła:
http://ec.europa.eu
http://www.kpk.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl
http://www.erare.eu
https://www.ncn.gov.pl
https://osf.opi.org.pl
MKS
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie
numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń.
Nr Ref

Opis oferty

1.

BRNL20170328001

Firma z Holandii projektuje i produkuje damskie torebki i akcesoria wykonane z innowacyjnych materiałów. Firma poszukuje nowego partnera, z którym nawiąże współpracę w oparciu
o umowę produkcyjną.

2.

BRSG20170216001

Wiodący dostawca usług ICT z Singapuru poszukuje partnerów z branży IoT (internet rzeczy),
producentów oryginalnego wyposażenia z możliwościami projektowania sprzętów domowych
i marek AGD. Firma poszukuje również partnerów z możliwościami technicznymi żeby zastosować technologie IoT, bluetooth&WiFi do własnych, gotowych produktów.

3.

BRRS20160518001

Serbska firma zajmująca się importem, produkcją, pakowaniem i dostawą przypraw i wyposażenia do cateringu szuka partnera do joint venture na dostarczanie sektorowi HORECA nowych przypraw, rozwiązań dotyczących gotowania oraz ulepszonych/nowych opakowań. Firma jest pionierem na serbskim rynku i szuka doświadczonego partnera zagranicznego z innowacyjnymi rozwiązaniami dla kuchni i cateringu.

4.

BRSI20170206001

Słoweński instytut aktywny w dziedzinie permakultury (planowanie ekosystemów) opartej na
produkcji i odsprzedaży żywności poszukuje firm z branży degradowalnych opakowań dla
warzyw oraz produkujących organiczne nasiona warzyw. Współpraca na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

5.

BOHU20170901001

Węgierskie MŚP oferuje szeroki asortyment chemicznych środków czyszczących do użytku
w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym i poszukuje dystrybutorów lub agentów sprzedaży.

6.

BOGE20170427001

Gruziński producent tradycyjnych słodyczy, suszonych owoców i warzyw poszukuje nowych
rynków w Europie. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych i przedstawicieli handlowych.

7.

BOIT20170316001

Mała włoska firma zajmująca się sprzedażą produktów farmaceutycznych i kosmetyków wysokiej jakości poszukuje umowy handlowej lub umowy dystrybucyjnej w celu sprzedaży swoich
produktów w krajach Europy Wschodniej. Firma oferuje innowacyjne produkty, takie jak kremy do usuwania blizn i regenerujące maski do włosów. Firma prowadzi sprzedaż kosmetyków
wysokiej jakości, takich jak kremy rewitalizujące i sera oraz krem do użytku intymnego.

8.

BOJO20170424001

Wiodąca jordańska firma zajmująca się produkcją paneli fotowoltaicznych poszukuje dystrybutorów i partnerów instalacyjnych z krajów UE, dla zawarcia umowy dystrybucji.

9.

BOLT20170518002

Litewska firma specjalizuje się w produkcji CNC (Computer Numerical Control), produkuje
wewnętrzne części mebli. Firma produkuje z MDF (płyta pilśniowa o średniej gęstości), sklejki, drewna litego, płyt OSB (płyta nośna), compact HPL (laminatu wysokociśnieniowego) oraz
pleksiglasu. Firma szuka dystrybutorów, a także oferuje swoje usługi w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie
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BIBLIOTEKA
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny
ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji
Reforma oświaty 2017, 2017, WSiP. Prawo
oświatowe wprowadza nowy ustrój szkolny.
W praktyce oznacza to powstanie struktury szkolnictwa, w której wydłużono okres nauki w szkołach
podstawowych, liceach i technikach. Nowe podstawy programowe zostały podpisane przez Ministra
Edukacji Narodowej 14 lutego br. (Na podstawie art.
47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59). Reforma obejmuje także szkoły zawodowe.
W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, powołano
szkołę branżową I stopnia, a dla jej absolwentów –
szkołę branżową II stopnia. Uzupełnieniem Prawa
oświatowego będą jeszcze odrębne ustawy dotyczące finansowania oświaty oraz sposobu oceniania
osiągnięć uczniów
Kluczowymi zmianami w roku 2017 są zmiany
dla nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej,
zmiany szkół zawodowych – rozpoczęcie funkcjonowania szkół branżowych I stopnia z dniem 1 września oraz początek wygaszania gimnazjów - brak
rekrutacji do klas 1.
Broszura stworzona przez wydawnictwo WSiP o
reformie oświaty 2017 przedstawia harmonogram
wdrażania reformy, harmonogram uruchamiania
nowych typów szkół jak i nową podstawę programową.
Opracował: Sebastian Weinstock
praktykant, Wydział EkonomicznoSocjologiczny, UŁ
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