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Cele i założenia polityki
spójności Unii Europejskiej
w perspektywie budżetowej

na lata 2021-2027
Agnieszka Dorożyńska
Polityka spójności jest główną polityką
inwestycyjną UE. Jest skierowana do wszystkich regionów i miast w Unii Europejskiej w
celu wspierania tworzenia miejsc pracy,
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu
gospodarczego, zrównoważonego rozwoju
i poprawy jakości życia obywateli.
Polityka spójności jest realizowana za
pośrednictwem dwóch głównych funduszy:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS).
Większość funduszy w ramach polityki
spójności koncentruje się na słabiej rozwiniętych krajach i regionach europejskich, aby
pomóc im w nadrobieniu i zmniejszeniu
dysproporcji gospodarczych, społecznych
i terytorialnych, które wciąż istnieją w UE.
W nowym okresie finansowym UE na
lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje unowocześnić politykę spójności, która
uwzględni wyzwania, przed którymi stoi UE
po 2020r. Na przykład, modernizacja przemysłu, kwestie bezpieczeństwa i obronności,
a także wsparcie włączenia społecznego
migrantów są dla regionów europejskich
sprawami najwyższej wagi. I choć gospodarka UE przeżywa ożywienie, to bieżące wyzwania terytorialne w krajach członkowskich
UE oznaczają konieczność wspierania działań inwestycyjnych w wielu regionach.
Dzięki budżetowi w wysokości 373 mld
EUR na lata 2021–2027 w ramach przyszłej

1

polityki spójności możliwe są inwestycje,
które pomogą zmniejszać różnice gospodarcze, społeczne i terytorialne oraz wzmacniać
konkurencyjność europejskiej gospodarki na
świecie. Zgodnie z dotychczas prowadzoną
polityką środki będą przepływały do regionów, które najbardziej potrzebują nadrobić
zaległości. Jednocześnie utrzymany zostanie
silny i bezpośredni związek między UE a jej
regionami oraz miastami. Wzmocniony
będzie wymiar miejski polityki spójności
poprzez przeznaczenie 6% środków z EFRR
na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz ustanowienie nowego programu tj.
Europejskiej inicjatywy miejskiej1.
W zakresie unowocześnienia polityki
spójności ograniczono liczbę celów, z 11
w perspektywie 2014-2020, do 5 w latach
2021-2027. W ramach polityki spójności
ustalono 5 celów, wspierających wzrost
gospodarczy:
1) bardziej inteligentna Europa, dzięki
innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej oraz wsparciu dla małych i średnich
przedsiębiorstw;
2) bardziej przyjazna dla środowiska
bezemisyjna Europa, wdrażająca porozumienie paryskie2 i inwestująca w transformację
sektora energetycznego, w odnawialne źródła
energii oraz w walkę ze zmianą klimatu;
3) lepiej połączona Europa, siecią transportu strategicznego i siecią cyfrową;

4) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, realizująca cele europejskiego filaru
praw socjalnych i inwestująca w wysokiej
jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności,
integrację społeczną i równy dostęp do opieki
zdrowotnej;
5) Europa bliżej obywateli, dzięki wspieraniu lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
w całej UE
Większość inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności ukierunkowanych
będzie na pierwsze dwa cele: bardziej inteligentna i przyjazna dla środowiska Europa.
W zależności od ich względnej zamożności,
państwa członkowskie zainwestują w te
priorytety od 65% do 85% swoich przydziałów inwestycyjnych z obydwu funduszy.
Do realizacji powyższych celów Komisja
Europejska przyjęła następujące założenia3:
1. Koncentracja na najważniejszych
priorytetach, które pozwolą osiągnąć krajom
członkowskim UE najlepsze wyniki. Oznacza
to, iż większość inwestycji Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spójności zostanie przeznaczone na innowacje, wsparcie sektora MŚP, technologie
cyfrowe i modernizację przemysłu. Środki
zostaną również przeznaczone na przejście

ec.europa.eu/regional_policy/pl/2021_2027/
Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące klimatu. Zostało ono podpisane 22 kwietnia 2016 r.,
a Unia Europejska ratyfikowała je 5 października 2016 r.
3
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_pl.htm
2
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do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym i na walkę ze zmianą klimatu.
2. Wdrażanie polityki spójności we
wszystkich regionach przy uwzględnieniu
zindywidualizowanego podejścia do rozwoju
regionalnego.
Regiony, które są w najmniej korzystnej
sytuacji pod względem wzrostu lub dochodu
będą cały czas korzystać z istotnego wsparcia
UE. Do tych regionów najczęściej zaliczane
są obszary położone w południowej i wschodniej Europie. Inwestycje będą także skierowane do pozostałych regionów Europy, bowiem
wiele z nich, w tym również w bogatszych
państwach członkowskich, usiłuje z trudem
przeprowadzać transformację przemysłową
i zwalczać bezrobocie. W polityce spójności
utrzymano podział na trzy rodzaje regionów:
regiony słabo rozwinięte, regiony w okresie
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte.
Aby ograniczyć rozwarstwienie i pomóc
nadrobić zaległości rozwojowe regionom
o niskim dochodzie i słabym wzroście, głównym kryterium przydziału zasobów pozostanie PKB na1mieszkańca. Nowe kryteria
(tj. bezrobocie młodzieży, niski poziom
wykształcenia, zmiany klimatu czy działania
związane z przyjmowaniem i integracją
migrantów) mają na celu lepsze odzwierciedlanie problemów, z jakimi borykają się
poszczególne regiony. Wdrażanie polityki
spójności na szczeblu lokalnym będzie oznaczało większe zaangażowanie podmiotów
lokalnych, miejskich i terytorialnych w zarządzanie funduszami UE, a zwiększanie stopy
współfinansowania wzmocni poczucie odpowiedzialności za projekty finansowane przez
UE w regionach i miastach.
3. Przejrzystość i uproszczenie ścieżki
aplikowania o fundusze.
Komisja Europejska proponuje, aby
w nowej perspektywie finansowej ograniczono obciążenia administracyjne i wprowadzono procedury kontroli, które będą bardziej

przyjazne dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców korzystających ze wsparcia UE, a także
aby przepisy zostały uproszczone. Dla realizacji tego założenia przygotowano jednolity
zbiór przepisów, obejmujący 7 funduszy UE4
wdrażanych w partnerstwie z państwami członkowskimi („zarządzanie dzielone”5). Jednolite
przepisy ułatwią tworzenie synergii – na przykład między funduszami polityki spójności a
Funduszem Azylu i Migracji – w zakresie
opracowywania lokalnych strategii integracji
migrantów. Z drugiej strony uproszczą też
synergię z innymi programami czy instrumentami, które są finansowane z budżetu
UE, takimi jak wspólna polityka rolna,
wspierający innowacje program „Horyzont
Europa”, instrument UE na rzecz mobilności
edukacyjnej Erasmus + oraz LIFE, program
działań na rzecz środowiska i klimatu.
4. Wzmocnienie powiązania z europejskim
semestrem6 na potrzeby poprawy funkcjonowania otoczenia inwestycyjnego w Europie.

Polityka spójności wspiera reformy na
rzecz środowiska sprzyjającego inwestycjom,
w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać.
Zapewniona zostanie pełna komplementarność i koordynacja z nowym ulepszonym
programem wspierania reform. W okresie
2021–2027 zalecenia dla poszczególnych
krajów w ramach europejskiego semestru
będą wzięte pod uwagę dwa razy: najpierw na
początku okresu 2021–2027, jako plan działania dotyczący programowania funduszy
i opracowywania programów polityki spójności. Następnie najnowsze zalecenia dla poszczególnych krajów posłużą również jako
wytyczne w średniookresowym przeglądzie
programów w 2024 r., w celu dostosowania
się do nowych lub utrzymujących się wyzwań.
Źródło: opracowano na podstawie informacji
dostępnych na stronie ec.europa.eu
Autor: dr Agnieszka Dorożyńska – Konsultantka
EEN przy FRP

4
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społecznego +, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Fundusz Azylu i Migracji, Fundusz
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.
5
Środki finansowe UE dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to fundusze (np. dotyczące badań naukowych) zarządzane centralnie i bezpośrednio przez Komisję Europejska. Do drugiej
kategorii zaliczane są fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, którymi zarządza UE i państwa członkowskie, tzw. zarządzanie dzielone. w przypadku funduszy objętych
„zarządzaniem dzielonym” KE powierza państwom członkowskim wdrażanie programów na szczeblu krajowym. Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za system zarządzania i kontroli przydzielania funduszy odbiorcom końcowym (np. przedsiębiorstwom, rolnikom, samorządom, uczelniom).
6
Semestr europejski, czyli europejski okres oceny i koordynacji polityki gospodarczej, który został wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011 r. Stanowi podstawowy element zarządzania gospodarczego UE. Umożliwia on koordynację polityk budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych państw członkowskich z cyklem planowania na szczeblu
UE. W Polsce za koordynację i monitorowanie procesu zarządzania gospodarczego, w tym opiniowanie krajowego programu reform i programu konwergencji, jest odpowiedzialny
Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020" powołany przez Prezesa Rady Ministrów.
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XV. Konkurs dla firm z regionu łódzkiego
rozstrzygnięty
15 czerwca 2018 r. Zamek Królewski w Łęczycy był miejscem posumowania XV. edycji konkursu „Nagroda
Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”. Podczas uroczystej gali laureatom wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy. Konkurs obejmował cztery kategorie:
I. „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
Laureat:
Nominowani:

Polfarmex SA z Kutna
Hurtap SA (Łęczyca)
Delia Cosmetics (Rzgów)
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o. o. (Łódź)

II. „Mikro i małe przedsiębiorstwa”
Laureat:
Nominowani:

Hart-Tech Sp. z o. o. z Łodzi
Zakład Przetwórstwa Owoców Kandy (Piotrków Trybunalski)
„Klimeko” Bogusław i Agnieszka Klimczak (Dionizów, gm. Zduńska Wola)
BK BUSINESS (Łask)

III. „Gospodarstwa rolne”
Laureat:
Nominowani:

Cezary i Karolina Kowalscy z Chochołowa w gm. Żychlin
Gospodarstwo rolne Katarzyny i Bogdana Łuczyńskich (Wdowin, gm. Drużbice)
Gospodarstwo ekologiczne Piotra Krajewskiego (Wilczkowice, gm. Łęczyca)
Gospodarstwo rolne Agnieszka i Tomasz Matysiakowie (Karolinów, gm. Żechelinek)

IV. „Innowacyjność”
Laureat:
Nominowani:

Tubądzin Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli w gm. Ozorków
ELESTER-PKP Sp. z o. o. (Łódź),
Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź)
Aflofarm SA (Pabianice)

Ponadto przyznano nagrodę specjalną Gospodarstwu Ogrodniczemu Marcina Wojtczaka z Tkaczewskiej Góry (gm. Parzęczew).
Oceny merytorycznej wniosków nadesłanych na Konkurs dokonuje Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą rektorzy uczelni państwowych, przedstawiciele mediów, organizacji gospodarczych, naukowych, kulturalnych i społecznych oraz instytucji publicznych.
Nagroda ma charakter regionalny i honorowy, a twórcą pamiątkowej statuetki jest prof. Kazimierz Karpiński z Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Statuetki laureatom wręczali wojewoda prof. Zbigniew Rau i p. o. burmistrza Łęczycy Pani Monika Kilar-Błaszczyk.
KK
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Dotacje na opracowanie innowacyjnych produktów lub
usług dla firm z regionu łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza łódzkie firmy zainteresowane wdrażaniem nowych produktów, usług czy procesów do składania
wniosków do Poddziałania 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego 2014-2020.
W ramach działania finansowany będzie zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu
(wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Dodatkowym komponentem projektu może być tzw. komponent wdrożeniowy, czyli realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji
produktowej lub procesowej, która stanowi rezultat usługi badawczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Całkowita pula środków przeznaczona na konkurs to 21 053 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 800 000 zł, w tym
na usługę badawczą przypada 600 000 zł. Na część wdrożeniową można przeznaczyć do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, czyli nie
więcej niż 400 000 zł.
Wnioski można składać w III terminach: 30 maja – 9 lipca, 10 lipca – 13 sierpnia oraz 14 sierpnia – 17 września 2018 r.
Maksymalna intensywność wsparcia na komponent usługowy wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania komponentu wdrożeniowego może ulec zwiększeniu:
a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
Wykonawcami usługi badawczej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące
organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Wskazane podmioty muszą posiadać przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach
finansowania nauki.
Należy pamiętać, że wydatki na realizację projektu można ponosić po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w innym przypadku
projekt nie będzie mógł otrzymać dofinansowania.
Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”1.
Na wybór projektu do dofinansowania największy wpływ będzie miał potencjał innowacyjny wnioskodawcy, innowacyjność produktu lub
technologii, której dotyczy projekt oraz wpisywanie się w obszary gospodarcze w ramach nisz specjalizacyjnych i oddziaływanie na Obszary
Strategicznej Interwencji.
Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w przygotowywaniu aplikacji, w tym studium wykonalności, biznesplanu oraz realizacji i rozliczaniu projektów.
Źródło: Kryteria wyboru projektów, Regulamin konkursu – dokumenty do pobrania na stronie: http://cop.lodzkie.pl/
ŁK

1

Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła
energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja.
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Składanie sprawozdań finansowych do KRS
Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 roku wyłącznie
w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania, przyjęte przez organ
nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL
jest ujawniony w KRS (art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ,w brzmieniu od 15 marca 2018 r. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości). Sprawozdania powinny być składane przez system Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/
Obowiązek obejmie każdą firmę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS), jak również osoby fizyczne i spółki przez nie
prowadzone, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. W 2018 r. sprawozdania
w wersji elektronicznej mogą być jeszcze skanami sprawozdań papierowych podpisanymi elektronicznie. Natomiast od października br.
wszystkie firmy będą zobowiązane już do tworzenia sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Istotną zmianą w stosunku do poprzednich zastosowań związanych z podpisem elektronicznym jest to, że mamy teraz bardzo
dokładnie określone, kto sprawozdania może złożyć. Osoba podpisująca sprawozdanie będzie potrzebować także certyfikatu kwalifikowanego,
zawierającego PESEL. Na podstawie weryfikacji podpisu elektronicznego i numeru PESEL, system automatycznie sprawdzi czy osoba, która
podpisała sprawozdanie jest osobą uprawnioną do wykonywania czynności.
Na pewno obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej ułatwi przede wszystkim kontrolowanie terminowości składania przez
firmy swoich sprawozdań. Po weryfikacji sprawozdania będzie ono szybciej dostępne w KRS, co również będzie miało znaczenie dla badania
wiarygodności przedsiębiorstwa – każdy będzie mógł się z nim zapoznać, potwierdzić tym samym wiarygodność i status firmy, z którą zamierza współpracować.
Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa
GZ

NASZE PROJEKTY
Menedżer w efektywnej i innowacyjnej
firmie sektora skórzanego
Projekt LEAMAN na finiszu
Do zakończenia projektu LEAMAN, realizowanego od września 2016 r., pozostały tylko 4 miesiące. Konsorcjum projektu, 7 instytucji
z 6 krajów: Portugalii (lider projektu), Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch, z sukcesem realizuje cele i zadania założone we wniosku
o dofinansowanie z programu Erasmus+.
Zespół projektowy opracował raport Analiza potrzeb i sytuacja w przemyśle skórzanym, studium porównawcze w oparciu o raporty w krajach partnerskich - analizę danych zastanych oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów i przyszłych menedżerów sektora
skórzanego i pokrewnych oraz ekspertów.
Następnie sporządzono Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) dla zawodu menedżera w przemyśle skórzanym i pokrewnych na podstawie
wniosków z raportu oraz krajowych ram kwalifikacji i istniejących programów edukacyjnych.
Wyniki raportu i Europejskie Ramy Kwalifikacji były bazą do opracowania kursu e-learningowego (MOOC – Massive Open Online Course)
Jak być menedżerem w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego, adresowanego do menedżerów i pracowników oraz przyszłych
kadr tego sektora i pokrewnych. Kurs obejmuje następujące moduły:
1) Zarządzanie firmą i internacjonalizacja (Business management and internationalisation)
2) Zarzadzanie innowacjami (Innovation management)
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3) Proces produkcji w sektorze skórzanym (Leather process development)
4) Standaryzacja i kontrola jakości (Standardisation and quality control)
5) Przemysł garbarski a ochrona środowiska (Environmental impact of the tanning industries)
6) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w garbarniach (Health and safety at work at tanning companies)
7) Rozwój umiejętności osobistych i przekrojowych (Personal and transversal skills)
8) Po etapie testowania (dyskusje z ekspertami oraz pilotaż) kurs będzie dostępny dla zainteresowanych.
Stworzono internetową platformę wymiany doświadczeń i współpracy interesariuszy związanych z branżą skórzaną – Virtual Challenge
Community (VCC). Na platformie VCC został ogłoszony międzynarodowy konkurs na pomysł związany z sektorem skórzanym, a uczestnicy
zaprezentowali tam swoje prace - innowacyjne produkty, technologie i usługi. Wybór zwycięzców dokona się poprzez głosowanie on-line (do
końca czerwca 2018 r.). Rezultaty konkursu podsumujemy 5 lipca na spotkaniu partnerskim w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
a następnie pomożemy laureatom w zgromadzeniu funduszy na wprowadzenie w życie pomysłów poprzez kampanię crowdfundingową.
Elementem VCC będzie dekalog korzyści współpracy firm sektora skórzanego i pokrewnych z jednostkami naukowymi i instytucjami
szkoleniowo-doradczymi.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za tę część projektu.
Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił informacje dotyczące koncepcji projektu oraz zakończonych i planowanych działań podczas spotkania dnia 20 czerwca 2018 r. w hotelu „Stare kino” w Łodzi. W spotkaniu wzięło udział 35 osób – przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytutów i stowarzyszeń branżowych z Polski, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Uczestnicy w dyskusji oraz ankietach bardzo dobrze ocenili projekt i jego dotychczasowe dokonania. Stwierdzili, że kształcenie pracowników sektora skórzanego i pokrewnych
powinno być prowadzone na poziomie średnim oraz wyższym, w tym z wykorzystaniem metod on-line. Podkreślali znaczenie uwzględnienia
w programach kształcenia zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz umiejętności miękkich (osobistych i przekrojowych). Wskazywali na potrzebę współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji szkoleniowo-doradczych dla rozwoju innowacji, internacjonalizacji i kształcenia ustawicznego. Wyrazili zainteresowanie kolejnymi działaniami podejmowanymi w projekcie.
Spotkanie towarzyszyło 3. Międzynarodowej konferencji Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather, zorganizowanej przez Instytut Przemysłu Skórzanego.
Więcej informacji o projekcie: http://leaman.eu oraz http://www.frp.lodz.pl/leaman
AK, MKS
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O najnowszych trendach
w zrównoważonym rozwoju i CSR
W dniach 14-15 czerwca 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce 4. Międzynarodowa konferencja Contributing to sustainable development. CSR Trends IV, celem której było m.in. upowszechnienie rezultatów projektu TrainERGY: Training for
Energy Efficient Operations.
W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne oraz warsztaty, w których wzięli udział przedstawiciele biznesu i jednostek edukacyjnych.
Na sesjach plenarnych omówiono zagadnienia z obszarów zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej, efektywności energetycznej,
społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród prelegentów znajdowali się eksperci w swoich dziedzinach, reprezentujący środowiska naukowe
z całego świata, m.in.: prof. Giuseppe Bruno (Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II, Neapol, Włochy), prof. Lenny Koh (Uniwersytet w
Sheffield, W. Brytania), dr T. Bartosz Kalinowski (Uniwersytet Łódzki), dr Adrian Solomon (Południowo-Wschodnie Europejskie Centrum
Badawcze, City College, W. Brytania) oraz przedstawiciele z Ukrainy, Czech, Niemiec, Meksyku i Wietnamu. Konferencja, oprócz charakteru
naukowego, miała również charakter praktyczny. Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z narzędziem SCENATi i możliwościami jego zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że testowane w projekcie narzędzie pozwala określić tzw. hot-spoty,
czyli elementy łańcucha dostaw, które generują najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu przedsiębiorca może wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym o mniejszej szkodliwości dla środowiska. Drugi warsztat dotyczył Zgamifikowanego nauczania przedsiębiorczości w oparciu o grę biznesową.
Elementem konferencji był również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących różne środowiska na temat współpracy na
rzecz zrównoważonego rozwoju pomiędzy biznesem, sektorem publicznym a nauką. Sektor organizacji pozarządowych reprezentowała Pani
Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości – dr Ewa Sadowska-Kowalska.
Przy okazji konferencji odbyło się spotkanie partnerskie, podczas którego posumowano realizację projektu oraz dyskutowano na temat
kolejnych wspólnych inicjatyw w obszarze ochrony środowiska i nie tylko. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń między
środowiskiem naukowym a biznesem.
AK, ŁK

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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Spotkanie krajowe ośrodków Enterprise Europe Network
12-13 czerwca 2018 r. w Karpaczu odbyło się coroczne spotkanie polskich ośrodków Enterprise Europe
Network. Celem spotkania była wymiana doświadczeń
i obrych praktyk pomiędzy partnerami. Najważniejszymi
tematami, które zostały poruszone na tegorocznym spotkaniu były:
 Realizacja założeń Enterprise Europe Network
w atach 2017-2018,
 Kierunki wyznaczone przez polityki UE dla Enterprise Europe Network oraz wizja rozwoju
Sieci do roku 2025,
 Dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia Sieci,
 Komplementarność działań Enterprise Europe
Network z Centrum Rozwoju MŚP PARP.

Koordynator Sieci (PARP) podsumował osiągnięcia w latach 20172018. Zaplanowane wskaźniki, w szczególności dotyczące seminariów
tematycznych, spotkań kooperacyjnych i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw zostaną zrealizowane w całości.
Dr Agnieszka Dorożyńska, ekspert ds. umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, wzięła udział w panelu dyskusyjnym przedstawiając synergię
Enterprise Europe Network i innych projektów realizowanych w naszym
ośrodku przy FRP. Pani Małgorzata Bujacz zaprezentowała nowatorską
technologię produkcji białka z rzepaku firmy NapiFeryn Bio Tech, klienta
ośrodka EEN przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich ośrodków Enterprsie
Europe Network, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Komisji
Europejskiej (DG GROW) oraz Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) .
Organizatorem spotkania był ośrodek Enterprise Europe Network
działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
MB
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Spotkania kooperacyjne branży nauk o życiu
Meet in Italy for Life Sciences 2018
Bolonia, 10 – 12 października 2018 r.
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na 5. edycję międzynarodowych spotkań kooperacyjnych, organizowanych przez włoskich partnerów sieci. Tegoroczne wydarzenie będzie miało miejsce w Bolonii, w odrestaurowanej hali fabrycznej Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14.

Sektory





urządzenia medyczne
farmaceutyka i biotechnologia
ICT dla zdrowia
nutraceutyki

Uczestnicy





firmy
start-upy
publiczne i prywatne organizacje badawcze
inwestorzy
 klastry, agencje i organizacje zajmujące się innowacjami

W ciągu tylko 4 edycji wydarzenie zanotowało trzykrotny wzrost frekwencji. W ubiegłorocznym wzięło udział 350 uczestników (31%
spoza Włoch, ponad 120 startupów), odbyło się 2000 spotkań dwustronnych (56% transnarodowych) przedstawicieli 31 krajów. Zanotowano
90.000 odsłon profili kooperacyjnych (https://www.b2match.eu/mit4ls2017).
Korzyści z udziału w MIT4LS2018:
 udział jest bezpłatny, obejmuje lekki lunch podczas sesji B2B. Uczestnik rejestruje swój profil kooperacyjny, który może być aktualizowany w dowolnym czasie.
 wyjątkowa możliwość poznania i znalezienia partnerów do współpracy biznesowej, umów licencyjnych, joint ventures, współpracy
badawczej, projektów europejskich, inwestycji;
 bezpłatna promocja organizacji i jej profilu kooperacyjnego, który jest widoczny online na stronie wydarzenia przez 2 lata.
Poza spotkaniami 10 i 11 października odbędą się warsztaty tematyczne i sesje prezentacji IHVF - Italian Healthcare Venture Forum
2018, inicjatywy wspierającej wzrost startupów, a 12 października również międzynarodowa konferencja „Cyfrowa transformacja w medycynie: przeciętność umarła!”
Szczegóły na stronie: http://meetinitalylifesciences.eu/
Wydarzenie jest promowane i wspierane przez różne organizacje sektora nauk o życiu i inne o zasięgu regionalnym i światowym.
Firmom z regionu łódzkiego udzielamy wsparcia w przygotowaniu profili kooperacyjnych i rejestracji. Kontakt: tel. 42 630 36 67,
fundacja@frp.lodz.pl
KK
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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

Film Napo a ….płuca w pracy
Film dotyczy zagrożenia, jakim są papierosy i dym tytoniowy. Choroby
układu krążenia i układu oddechowego, choroby nowotworowe to tylko niektóre
ze skutków narażenia na ten czynnik. Dotyczy nie tylko osób palących, ale również osób przebywających z nimi w jednym pomieszczeniu.
Film dostępny na stronie:
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-%E2%80%A6-lungs-work

Seria filmów Napo … w warunkach zapylenia
Filmy prezentują przykłady sytuacji i substancji powodujących zapylenie. Zwracają uwagę na skutki pyłu na zdrowie i życie pracowników.
Pył może wywołać choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, podrażnienia skóry, alergie.
W skład serii wchodzą następujące odcinki:
Przybywa pył
Nie z każdej maki będzie chleb
Zagrożenia idą parami
Wszystko pod kontrolą
Właściwa kolej rzeczy
Dobre cięcie
Mieszanka wybuchowa
Filmy dostępne na stronie:
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-dust-work
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Europejski konkurs dobrych praktyk 2018-2019
EU-OSHA ogłosiła konkurs dobrych praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy na lata 2018-2019. Dobre praktyki powinny dotyczyć
rozwiązań w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi przyczyniających się do poprawy bhp. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, organizacje i osoby indywidualne.
Zgłoszone projekty będą ocenione w poszczególnych krajach (w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy). Zwycięzcy krajowi przejdą do konkursu ogólnoeuropejskiego.
Termin zgłoszeń: 22 stycznia 2019r.
Więcej informacji:
https://healthy-workplaces.eu/pl/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/pl/campaign-materials/good-practice-awards-flyer
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?
_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009304&html_klucz=30000930
3&html_klucz_spis=

Niebezpieczne substancje psychoaktywne
w miejscu pracy
Realizując swoją rolę ambasadora bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował 19 czerwca seminarium Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy. Temat seminarium
spotkał się z dużym zainteresowaniem - na zaproszenia odpowiedziało 57 uczestników. Przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych,
służb porządku publicznego, stacji sanitarno-epidemiologicznych, jednostek wychowawczych, organizacji pozarządowych z zainteresowaniem
wysłuchali prelekcji Pani prof. dr hab. n. farm. Jolanty B. Zawilskiej, kierownika Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. Wykład, ilustrowany przykładami, dotyczył związków psychostymulujących stosowanych w celu zwiększenia wydajności pracy
umysłowej, nowych związków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz leków dostępnych bez recepty, które mogą być stosowane jako środki
odurzające. Pani Profesor wskazała na skutki zażywania środków syntetycznych, o wiele groźniejsze niż w przypadku środków naturalnych,
w tym wciąż pojawiających się nowych substancji złożonych o nieznanym składzie. Przedstawiła grupy zawodowe, w których najczęściej dochodzi do stosowania związków psychoaktywnych (np. prawnicy, biznesmani, chirurdzy, pracownicy korporacji, sektorów kreatywnych,
informatycy).

Prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie neuropsychofarmakologii
i chronobiologii.
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Uczestnicy dyskutowali na temat działań toksycznych, kwestii etycznych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Zwracano uwagę na zagrożenia wynikające z łatwego dostępu do substancji psychoaktywnych, np. przez Internet oraz na niebezpieczne zjawisko akceptacji ich używania
w niektórych środowiskach zawodowych. Podkreślano, że bardzo ważne jest podejmowanie szerokich działań informacyjnych i edukacyjnych,
w tym skierowanych do osób młodych.
Elementem spotkania była informacja o międzynarodowej kampanii Substancje niebezpieczne pod kontrolą oraz o roli i działaniach sieci
Enterprise Europe Network.

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
Biuletyn 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://www.napofilm.net
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.ciop.pl
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Ochrona własności intelektualnej w Horyzoncie 2020

Na stronie Europejskiego IPR Helpdesk znajdują się informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej podczas przygotowania i realizacji projektów programu Horyzont 2020. Między innymi:
IP Guide to H2020
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-IP-Guide.pdf
IP Management in Horizon 2020: Proposal Stage
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Management-H2020-Proposal-Stage
How to manage IP in Horizon 2020: grant preparation stage
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Management-H2020-Grant-Preparation-Stage
Confidentiality considerations during project preparation
https://www.iprhelpdesk.eu/CS_Confidentiality_considerations_during_project_preparation
IP management in Horizon 2020: project implementation and conclusion
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Management-H2020-Project-Implementation-and-Conclusion
The Plan for the Exploitation and Dissemination of Results in Horizon 2020
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Plan-for-the-Exploitation-and-Dissemination-of-Results-H2020
IP management in Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Management-in-H2020-MSCAs
IP relevance in the SME Instrument
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Relevance-in-the-SME-Instrument
Open Access to scientific publications and research data in Horizon 2020: Frequently Asked Questions (FAQs)
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Open-Access-to-Publications-and-Data-in-H2020-FAQ
Więcej informacji: https://www.iprhelpdesk.eu
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Zmiana siedziby KPK
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zmienia swoją siedzibę. Od 18 czerwca biuro Punktu będzie mieściło się w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 14.

Laureaci Kryształowej Brukselki
Nagroda Kryształowej Brukselki jest przyznawana od 2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych Unii Europejskiej - działania i rozwiązania budujące doskonałość w nauce, konkurencyjność i innowacyjność gospodarczą przedsiębiorstw. Tegoroczne Kryształowe Brukselki podsumowały ostatnie 20 lat – okres 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE oraz czterech lat Programu Ramowego Horyzont 2020.
Do nagrody nominowano 35 instytucji ze świata nauki i biznesu oraz 6 naukowców.
6 czerwca, podczas finałowej gali, nagrody dla najaktywniejszych polskich uczestników programów ramowych UE na przestrzeni ostatnich
20 lat odebrali:
W kategorii NAUKA – NAGRODA INDYWIDUALNA:
Prof. dr hab. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy i jedyny
w Polsce otrzymał trzy granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jego prace badawcze dotyczą algorytmów.
W kategorii NAUKA – UCZELNIE WYŻSZE:
Uniwersytet Warszawski
https://www.uw.edu.pl
W kategorii NAUKA – INSTYTUTY BADAWCZE:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
http://piap.pl
W kategorii NAUKA – INSTYTUTY NAUKOWE PAN:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
http://www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home
http://www.man.poznan.pl/online/pl
W kategorii BIZNES – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:
ITTI Sp. z o.o. z Poznania, oferująca nowoczesne rozwiązania IT
http://www.itti.com.pl
W kategorii BIZNES – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA:
Mostostal Warszawa SA
http://www.mostostal.waw.pl
W kategorii ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:
Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl
W kategorii PODMIOTY NON-PROFIT:
FundingBox Accelerator Sp. z o.o., platforma dla startupów i małych i średnich firm, łącząca społeczności związane z technologią i ułatwiająca zdobycie funduszy na innowacje
https://fundingbox.com
NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymał dr inż. Andrzej Siemaszko, inicjator i dyrektor KPK PB UE w latach 1999–2014. W ten sposób uznano
jego szczególne osiągnięcia w zakresie promocji i wspierania polskiego uczestnictwa w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, a także
realizacji projektów europejskich, aktywizacji polskich ekspertów w Brukseli i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych.
GRATULUJEMY!
Więcej informacji: http://konferencja2018.kpk.gov.pl oraz https://www.kpk.gov.pl/?page_id=12910
Źródła:
http://www.kpk.gov.pl
https://www.iprhelpdesk.eu
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.

BORO20170330001

Rumuński tour operator, specjalizujący się w oferowaniu pakietów tematycznych, takich jak
transylwańskie przygody, średniowieczne doświadczenia, rzymska tradycja i kultura, poszukuje biur podróżny zainteresowanych współpracą.

2.

BOTR20170704001

Turecki producent wyposażenia laboratoryjnego poszukuje partnerów biznesowych w celu
nawiązania współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. Firma chciałaby dystrybuować swoją odlewnię indukcyjną. Potencjalni partnerzy to dystrybutorzy działający w branży medycznej.

3.

BOUK20170623001

Szkocki producent innowacyjnych okularów wykonanych z włókien konopnych poszukuje
agentów sprzedaży okularów segmentu high-end i dystrybutorów, by wejść na nowe rynki
zagraniczne.

4.

BOVN20170703001

Wietnamska firma założona w 1991 roku jest jednym z wiodących producentów akcesoriów
kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, zabawek z drewna oraz innych produktów na zamówienie. Firma posiada certyfikaty ISO 9001:2008, CR oraz CE, które potwierdzają wysoką jakość jej produktów i usług. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych
i importerów na rynkach państw UE.

5.

BRBE20170615001

Belgijska firma dystrybuuje marki obuwnicze i odzieżowe dla dzieci i dorosłych od ponad 50
lat w krajach Beneluxu. Firma jest skoncentrowana na produktach wysokiej jakości, ze szlachetnych i przyjaznych środowisku materiałów. Pięciu doświadczonych handlowców jest
w stałym kontakcie ze sprzedawcami. Firma poszukuje nowych marek obuwia, odzieży i akcesoriów w oparciu o umowę dystrybucyjną. Firma jest otwarta również na współpracę na zasadzie umowy agencyjnej.

6.

BRBE20170627001

Belgijska firma szuka dostawców produktów konsumenckich w celu sprzedaży tych produktów w Europie za pośrednictwem Internetu. Współpraca będzie oparta na umowie o usługach
dystrybucyjnych.

7.

BRSE20170710001

Szwedzka firma budowlana poszukuje doświadczonych stolarzy jako podwykonawców. Idealny podwykonawca ma co najmniej trzyletnie doświadczenie jako stolarz, musi mieć możliwość pracy w Szwecji i wystawiania faktur. Średni czas trwania projektu to 10 miesięcy. Firma pokryje koszty zakwaterowania i sprzętu osobistego potrzebnego do realizacji projektów.

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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Nr Ref

Opis oferty

8.

BRPT20170522001

Portugalska firma działająca komercyjnie w sektorach odnawialnej energii (wiatrowa i słoneczna) i wydajności energetycznej, poszukuje współpracy w oparciu o umowę agencyjną i/
lub dystrybucyjną z firmami, które posiadają innowacyjne rozwiązania/produkty w dziedzinie
energii i są zainteresowane komercjalizacją/dystrybucją ich na Półwyspie Iberyjskim i w krajach portugalskojęzycznych.

9.

BRRO20170629001

Rumuńska hurtownia z jedzeniem i napojami szuka dostawców i oferuje umowę dystrybucji

10.

BOFR20170718001

Francuska firma zbierająca odpady (takie jak oleje do gotowania, kawa, produkty fermentowane) do produkcji biodiesla z używanych olejów spożywczych poszukuje porozumienia o usługach z władzami lokalnymi, MŚP, ośrodkami badawczymi w Europie.

11.

BOIL20170928001

Wiodąca firma z Izraela rozwija i produkuje wysokiej jakości ostrzegawcze produkty, takie jak
świecące znaki informujące o wyjściu, do użytku publicznego, przemysłowego i prywatnego.
Produkty są energooszczędne i bazują na technologii LED. Firma szuka dystrybutorów, najlepiej producentów oświetlenia, elektryków, budowlańców i architektów.

12.

BOTR20161221008

Turecka firma specjalizująca się w produkcji armatury z kutego żelaza i brązu, wtyczek, zaworów membranowych i kulkowych oraz kształtek poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów

13.

BOBY20170907001

Białoruskie centrum zajmujące się transferem technologii, doradztwem biznesowym oraz usługami marketingowymi skrojonymi na miarę klienta oferuje swoje usługi dla firm potrzebujących wsparcia przy wejściu na rynek oraz rozwoju biznesu, włącznie w dostępem do innowacyjnej platformy e-commerce. Potencjalny partner to firma zagraniczna potrzebująca profesjonalnej asysty przy rozpoczynaniu lub rozwoju biznesu na Białorusi. Oferowany typ współpracy to umowa usługowa

14.

BOES20170718004

Hiszpańska firma produkuje skóry syntetyczne na tapicerkę, obuwie i odzież. Firma poszukuje
dystrybutorów i podwykonawców z branży obuwniczej, tekstylnej, motoryzacyjnej i żeglarskiej.

15.

BOHU20170816001

Węgierskie MŚP produkujące wysokiej jakości materiały nietkane oferuje swoje produkty do
zastosowań przemysłowych i artystycznych. Gama wyrobów obejmuje 100% filc wełniany
w różnych kolorach (na życzenie) dla artystów lub hobbystów, filc wełniany i mieszanki wełny
z wiskozą do zastosowań przemysłowych (np. pasy transmisyjne, podkładki do obróbki metalu). Firma jest otwarta na współpracę w ramach umów dystrybucji lub agencji handlowej na
sprzedaż swoich produktów.

16.

BOHU20170905001

Węgierska firma oferuje do sprzedaży innowacyjne wyposażenie sportowe dla 5 różnych dyscyplin. Główną jest oparta na piłce nożnej gra, odpowiednia dla profesjonalistów jak i amatorów, których ambicją jest rozwinięcie umiejętności technicznych, koncentracji i wytrzymałości. Jest to projekt globalny i jego celem jest sprzedaż produktów dystrybutorom i popularyzacja tego sportu na świecie. Firma zawrze umowy usług dystrybucji

17.

BOIE20170409001

Irlandzka firma poszukuje agentów handlowych w krajach UE, specjalizujących się w sprzedaży luksusowych walizek, portfeli, torebek, portmonetek oraz listonoszek. Walizki i listonoszki
są tak zaprojektowane, że służą nie tylko do przenoszenia bagażu, ale posiadają również wbudowaną inteligentną kieszeń do ładowania telefonu. Torby są z włoskiej skóry, a zostały zaprojektowane przez znanego brytyjskiego projektanta mody.

18.

BOIN20170822011

Indyjski producent z certyfikatem GMP (Good Manufacturing Practice) - eksporter markowych, naturalnych, ziołowych i syntetycznych farb do włosów w proszku, poszukuje partnerów gotowych zająć się importem i dystrybucją oferowanych produktów. Firma posiada własne zakłady produkcyjne i jest obecna na rynkach Azji i Afryki.
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19.

BOIT20170522001

Włoska firma obecna na międzynarodowym rynku przędzy od ponad 50 lat, produkująca około
600 ton rocznie najwyższej jakości przędzy czesankowej, poszukuje agentów handlowych.
Głównymi produktami są klasyczne przędze na bieliznę, odzież sportową, dzianiny i wyroby
pończosznicze.

20.

BOKR20170522001

Południowokoreańska firma, założona w 1994 r., specjalizuje się w produkcji urządzeń do
sterylizacji sprzętu medycznego. Firma skupia się na sterylizacji wzierników endoskopowych.
Poszukiwani są partnerzy, mający możliwość reklamowania, dystrybucji oraz sprzedaży jej
produktów jako agenci handlowi lub dystrybutorzy.

21.

BOMK20170718001

Macedoński producent naturalnych kosmetyków oferuje glinkę kosmetyczną do użytku zewnętrznego w celu aplikacji na skórę ciała, głowy oraz stóp. Pozyskiwanie glinki odbywa się
bez użycia obróbki cieplnej ani chemicznej, a wszystkie dodatki są naturalne. Firma szuka
dystrybutorów i agentów komercyjnych.

22.

BOMT20170818001

Ta maltańska firma jest światowym liderem SaaS/IaaS (oprogramowanie jako usługa / infrastruktura jako usługa) systemów biletów i wstępów z kontrolą bramek dla stadionów, parków
rozrywki, festiwali, muzeów, teatrów i atrakcji turystycznych. Oferuje program franczyzowy
dla wybranych nowych partnerów, którzy działają już w podobnych branżach lub umowę handlową, aby efektywnie wprowadzić produkty i usługi firmy wraz z obecnymi ofertami dla swoich klientów.

23.

BOPE20170623003

Peruwiańska firma posiadająca doświadczenie w produkcji surowców dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, takich jak olej jojoba i filtrat wyciągu ze ślimaka, poszukuje
dystrybutorów. Dzięki sprzyjającej, peruwiańskiej pogodzie, firma dostarcza wysokiej jakości
produkty. Firma sprzedaje swoje wyroby do ponad 10 krajów na świecie.

24.

BOQA20170830001

Wiodący katarski producent adaptowalnych i stałych systemów dostępu, zbudowanych z wysokiej jakości aluminium stosowanego w konstrukcjach morskich, systemów zsypów do śmieci oraz zbudowanych ze stali nierdzewnej i galwanizowanego żelaza kanałów instalowanych w
budynkach przemysłowych i wieżowcach, poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych
posiadających doświadczenie w sprzedaży i marketingu.

25.

BOTW20170724001

Tajwańska firma opracowała tkaninę medyczną wykonaną z lyocellu i tlenku cynku. Wzmacnia ona układ odpornościowy, zapobiega i leczy choroby skóry spowodowane przez drobnoustroje. Badania laboratoryjne wykazują, że zachowuje swoją skuteczność po 500-krotnym
praniu. Przyznano jej kilka certyfikatów, w tym z Niemiec i UE w 2016 r. Zgodnie z potrzebą
klienta firma może zaoferować produkt w ramach umowy handlowej, o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub produkcyjną.

26.

BRAT20170714004

Austriacki dostawca wysokiej jakości czapek i opasek na głowę z systemem LED szuka firm
oferujących systemy LED do stosowania w tekstyliach sportowych.

27.

BRBA20170825001

Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble tapicerowane poszukuje dostawców surowców i części w oparciu o umowę produkcyjną.

28.

BRIE20170323001

Producent ręcznie robionych mydełek z Irlandii poszukuje nowych dostawców olejków do
robienia mydła, olejków zapachowych i sprzętu do robienia mydła. Współpraca na zasadzie
umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.

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

Biblioteka Fundacji przedstawia publikację
Urzędu Statystycznego w Łodzi Łódzki Obszar
Metropolitalny w latach 2010-2015, Łódź 2017.
Opracowanie przedstawia, w świetle dostępnych danych statystycznych, jednostki
terytorialne powiązane, w sensie przestrzennym, bezpośrednio ze stolicą województwa
łódzkiego. Składa się z dwóch zasadniczych
części. Pierwsza charakteryzuje Łódzki Obszar
Metropolitalny w podziale na poszczególne
działy tematyczne, druga zawiera, w postaci
tabelarycznej, wybrane dane, dostępne dla
wszystkich gmin wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zaprezentowanie wyników w dwóch punktach czasowych
daje możliwość oceny zmian, które miały miejsce we wskazanym obszarze w latach 20102015.
Publikacja jest również dostępna w Internecie http://lodz.stat.gov.pl/
Źródło: Z przedmowy
AK
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