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Mądry Polak przed zakupem,
czyli na co zwrócić uwagę
podpisując umowę
z deweloperem
Anna Maria Madajczyk
Zakup własnego mieszkania czy domu
jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu.
Często na cel ten oszczędzamy latami, lub
zaciągamy długoletnie w spłacie kredyty
hipoteczne. Wymarzoną nieruchomość możemy zakupić na rynku wtórnym, albo skorzystać z rynku pierwotnego i z tego, co oferuje
nam deweloper.
Decydując się na zakup lokalu z rynku
pierwotnego powinniśmy dobrze przemyśleć
tę decyzję, a przede wszystkim bardzo dokładnie zapoznać się z umową, którą będziemy
podpisywać z deweloperem. Jest to niezwykle
istotne, gdyż wówczas jesteśmy w stanie
zminimalizować ryzyko do minimum i zaoszczędzić swoje nerwy, czas oraz pieniądze.
Forma i treść zawieranej umowy
Umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości dla swojej ważności muszą zostać
zawarte w formie aktu notarialnego. Tak jest
również w przypadku umowy deweloperskiej. Niewątpliwie forma ta lepiej chroni
interesy nabywcy, aczkolwiek nie daje nam
gwarancji, że będzie ona zabezpieczała
w sposób należyty nasze interesy i nie będzie
zawierała tzw. haczyków.
Należy pamiętać o tym, że notariusz dba
o zgodność umowy z prawem oraz o zabezpieczenie naszych interesów, ale w podstawowym zakresie. Oznacza to, że m.in. kontroluje on, czy treść umowy zawiera wszystkie niezbędne ustawowe elementy, jak również wyjaśnia nam, jakie skutki będą wiązały
się z zawarciem umowy. Jeśli nie rozumiemy
zapisów umowy o których informuje nas
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notariusz, lepiej wstrzymajmy się z jej podpisaniem i skonsultujmy niezrozumiałe dla nas
kwestie z adwokatem.
Umowa deweloperska w swojej treści
powinna zawierać m.in.:
1. określenie stron, miejsce i datę jej podpisania;
2. cenę nabycia nieruchomości;
3. informacje o nieruchomości, takie jak:
powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości (obciążenia hipoteczne, ustanowione służebności);
4. określenie położenia oraz istotnych cech
domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal
mieszkalny będący przedmiotem tej umowy, jak również określenie jego usytuowania w budynku;
5. określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych;
6. termin przeniesienia na nabywcę prawa
własności;
7. wysokość i terminy lub warunki spełnienia przez nabywcę świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera;
8. numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ono ostateczne lub czy jest
zaskarżone;
9. termin rozpoczęcia i zakończenia prac
budowlanych;
10. określenie warunków odstąpienia od
umowy deweloperskiej;
11. określenie wysokości odsetek i kar
umownych dla stron;

12. termin i sposób zawiadomienia nabywcy
o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
Koszt zawarcia umowy
Ustawodawca stanowi, że koszt zawarcia
umowy ponoszą po połowie strony, a więc
nabywca i deweloper. Jest to korzystny zapis
dla kupującego, gdyż ponosi on niższy koszt,
a jak wiadomo zakup wymarzonego mieszkania znacznie nadwyręża budżet.
Bezpieczeństwo i ochrona kapitału
Każdy, kto rozważał zakup mieszkania
lub domu na rynku pierwotnym, z pewnością
zastanawiał się, czy jego pieniądze będą
bezpieczne. Również w tym przypadku ustawodawca wyszedł naprzeciw kupującym,
wprowadzając swoisty element ochrony ich
kapitału.
Jednym z przejawów tejże ochrony jest
wprowadzenie dla deweloperów obowiązku
zawarcia umowy o prowadzenie otwartego,
lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku
powierniczego. Bank, który prowadzi taki
rachunek ewidencjonuje wpłaty i wypłaty
odrębnie dla każdego nabywcy, jak również
informuje go, na jego żądanie, o dokonanych
wpłatach i wypłatach.
Prawo wypowiedzenia umowy przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych
powodów. Deweloper powinien wówczas
złożyć dyspozycję przelewu środków na
mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku. Jeśli nie zrobi tego w ustawo-
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wym terminie, wówczas bank zwraca środki
znajdujące się na rachunku nabywcom.
Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie
w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego jest on prowadzony. Bank
dokonuje niezbędnej kontroli w tym zakresie,
dokonując wypłaty z rachunku powierniczego na rzecz dewelopera po dokonaniu kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego. Bank posiada
również prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
Aby mieć pewność, że wpłacone przez
nas pieniądze będą bezpieczne, upewnijmy
się, czy deweloper z którym zamierzamy
zawrzeć umowę, posiada umowę z bankiem
o prowadzeniu rachunku powierniczego.
Uprawnienia kontrolne banku
Bank wypłaca deweloperowi środki
zgromadzone na otwartym mieszkaniowym
rachunku powierniczym po stwierdzeniu
zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Ponadto, dokonuje
kontroli zakończenia każdego z etapów
przedsięwzięcia deweloperskiego określone-

go w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty
z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku
budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną
przez bank osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Gwarancja bankowa i gwarancja
ubezpieczeniowa
Kolejną formą zabezpieczenia praw
nabywcy jest nałożony ustawowo na dewelopera wymóg zapewnienia nabywcy gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń
wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki
w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku ogłoszenia upadłości
dewelopera, albo odstąpienia przez nabywcę
od umowy deweloperskiej w przypadku
nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.
Powyższe gwarancje wygasają w dniu
podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności nieruchomości, w stanie wolnym od obciążeń,

praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem
obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.
Prospekt informacyjny
Deweloper ma obowiązek sporządzić tzw.
prospekt informacyjny, który wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy. Dokument ten powinien zawierać m.in.:
1. dane dewelopera, tj. jego nazwę, formę
prawną, nr KRS lub nr wpisu do CEIDG,
adres, NIP, REGON, nr telefonu;
2. historię i udokumentowane doświadczenie dewelopera, a więc przykłady ukończonych przez dewelopera przedsięwzięć
wraz z datą ich rozpoczęcia i datą wydania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie, jak również informację o ostatnim
ukończonym przedsięwzięciu;
3. informację czy przeciwko deweloperowi
prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej
100 000 zł;
4. informacje dotyczące nieruchomości
i przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym
informacje dotyczące gruntu, informacje
dotyczące budynku, warunki odstąpienia od
umowy deweloperskiej oraz tzw. inne informacje określone we wzorze do prospektu;
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5. tzw. część indywidualną, która zawiera
informacje dotyczące ceny za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego, określenie położenia nieruchomości oraz istotnych
jej cech, jej usytuowania, powierzchni
i układu pomieszczeń oraz zakresu
i standardu prac wykończeniowych;
6. podpis dewelopera lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć
firmową;
7. załączniki – rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór
umowy deweloperskiej.
Powyższy dokument deweloper jest
obowiązany doręczyć osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej na
jej żądanie, wraz z załącznikami.
Dokumenty z którymi mamy prawo się
zapoznać
Przede wszystkim mamy prawo otrzymać
opisany powyżej prospekt informacyjny.
Dodatkowo deweloper musi zapewnić nam
możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1. aktualnym stanem księgi wieczystej
prowadzonej dla nieruchomości;
2. kopią aktualnego odpisu z KRS, jeśli
podmiot podlega wpisowi do KRS lub
aktualnym zaświadczeniem o wpisie do
CEIDG;
3. kopią pozwolenia na budowę;
4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata;
5. projektem architektoniczno-budowlanym.
Odpowiedzialność karna dewelopera
Ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną dewelopera w trzech sytuacjach:
1. za niesporządzenie prospektu informacyjnego – zagrożenie karą grzywny;
2. za podanie nieprawdziwych informacji
w prospekcie informacyjnym – zagrożenie karą grzywny, karą ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2;
3. za wypłatę środków z rachunku mieszkaniowego – zagrożenie karą grzywny,
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karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Odstąpienie od umowy deweloperskiej
Od przedmiotowej umowy prawo odstąpienia przysługuje zarówno nabywcy,
jak i deweloperowi.
Nabywca ma prawo odstąpić od umowy
m.in. w przypadku, gdy nie zawiera ona
wszystkich istotnych elementów, jeśli
informacje w niej zawarte nie są zgodne
z informacjami zawartymi w prospekcie
informacyjnym, jak również w przypadku
nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności, w terminie określonym w umowie
deweloperskiej.
Co do zasady, nabywca ma prawo
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia jej zawarcia, za wyjątkiem odstąpienia
z uwagi na nieprzeniesienie w terminie
prawa własności na nabywcę – wówczas
nabywca wyznacza deweloperowi 120dniowy termin na przeniesienie prawa,
a w przypadku bezskutecznego jego upływu, nabywca jest uprawniony do odstąpienia.
Z kolei deweloper ma prawo odstąpić
od umowy w przypadku niespełnienia przez
nabywcę świadczenia pieniężnego w określonej w umowie deweloperskiej wysokości
i terminie oraz w przypadku niestawienia
się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na
nabywcę prawo własności.

Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne,
jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości
złożone w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi, w przypadku,
gdy został złożony wniosek o wpis takiego
roszczenia do księgi wieczystej.
W przypadku odstąpienia od umowy
deweloperskiej przez dewelopera, nabywca
zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności
nieruchomości.
Umowa deweloperska jest porównywalna do umowy przedwstępnej, która jest
zawierana na rynku wtórnym. Ma stanowić
dla nabywcy swoiste zabezpieczenie i gwarancję tego, że deweloper wywiąże się ze
swoich zobowiązań, które na siebie przyjął
względem nabywcy.
Ponadto stanowi ona podstawę wpisu
roszczenia do księgi wieczystej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia
16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która weszła w życie w dniu
29 kwietnia 2012 r.
Autor: Anna Maria Madajczyk, aplikant
adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rządowy sposób na walkę ze smogiem

Jednym z największych wyzwań i problemów dotyczących ochrony środowiska jest walka ze smogiem, który w ostatnich latach staje się
coraz dotkliwszy dla milionów Polaków. W Polsce za główną przyczynę smogu uznaje się ogrzewanie domów i mieszkań za pomocą węgla,
drewna czy też innych materiałów niskiej jakości. Do tego dochodzi co raz większa liczba samochodów. Z danych Światowej Organizacji
Zdrowia na 50 miast o największym skażeniu smogiem, 33 znajdują się w Polsce.
Rządowy program „Czyste powietrze” zakłada poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków jednorodzinnych poprzez
kompleksową termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Budżet programu to 130 mld, z czego 63,3 mld zł zostanie przeznaczonych na dotacje, a 39,7 mld zł w formie pożyczek. Program przewidziano na 10 lat i będzie obejmował:
 dotacje do termomodernizacji budynków,
 dofinansowania do wymiany pieców na węgiel,
 ulgi podatkowe przy docieplaniu budynków,
Oprócz samych zabiegów termomodernizacyjnych, znajdą się pieniądze na pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne a nawet instalacje fotowoltaiczne.
W programie założono objęcie pracami termomodernizacyjnymi cztery miliony budynków, wymianę 3 mln kotłów starej generacji oraz
montaż ponad miliona niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła.
Z informacji na dziś wiemy (4 lipca 2018r.), że minimalny koszt realizowanego projektu to 7000 zł, maksymalna wysokość dotacji to łącznie 53 000 zł (obejmująca zarówno termomodernizację, wymianę pieca, zakup pompy ciepła), a maksymalny poziom dofinansowania do 90%
kosztów kwalifikowanych. Pożyczki będą udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które obecnie wynosi 2,4%. Program będzie określał maksymalne stawki na poszczególne roboty, i tak:
 ocieplenie przegród budowlanych oraz prace towarzyszące do 150 zł za m2,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2,
 instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10 000 zł za zestaw,
 pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30 000 zł za zestaw,
 kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 000 zł za zestaw1.
Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu wsparcia będzie wpisywanie się w definicję ubóstwa energetycznego. Trudno o dokładną
definicję tego pojęcia. Przyjmuje się, że ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła
i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb biologicznego i społecznego
funkcjonowania członków gospodarstwa domowego2.
Program jest na etapie ostatecznych ustaleń w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i jego uruchomienie zostanie poprzedzone kampanią informacyjną we wszystkich gminach w Polsce. Za wdrożenie programu czyli przyjmowanie wniosków i wypłatę środków będą odpowiadały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Źródło: www.nfosigw.gov.pl
ŁK
1
2

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1247,porozumienie-na-rzecz-poprawy-jakosci-powietrza-w-polsce-podpisane-kluczowa-rola-nfosigw-w-walce-ze-smogiem.html
D. Owczarek, A. Miazga, Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2015, s. 6.
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Nowy Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP)

BIZNES.GOV.PL
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło nowy portal - serwis informacyjny dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Serwis dostępny jest pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/ .
Ważną częścią serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, które zostało utworzone na podstawie Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z 6 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 647). Za pomocą serwisu
przedsiębiorca będzie mógł załatwić sprawy urzędowe zdalnie, przez internet i bez wychodzenia z domu czy biura, w tym m.in.: pobrać zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków, złożyć wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu,
podpisując profilem zaufanym/podpisem elektronicznym. Punkt informacji dla przedsiębiorcy będzie pełnił rolę informacyjną jako źródło wiedzy na temat zasad i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mają możliwość dostępu do kompleksowej informacji obejmującej niemal wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem firmy, począwszy od procedur rejestracji, form prawnych, zasad księgowości, zatrudniania pracowników, uzyskiwania koncesji i zezwoleń, po marketing, handel zagraniczny, prowadzenie działalności na terenie UE i zawieszanie i zamykanie działalności gospodarczej. W zakładce „Usługi online” można uzyskać informacje dotyczące szczegółowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych branżach
oraz możliwość złożenia odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej. Przykładowo,
wybierając rodzaj działalności „Handel”, uzyskujemy dostęp do wniosków i dokumentów związanych np. z uzyskaniem koncesji na sprzedaż
alkoholu.
Serwis umożliwia kontakt z konsultantami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, livechatu, automatycznie przez „wirtualnego urzędnika” lub formularz kontaktowy.
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma umożliwić przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do
jak największej liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy.
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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„TOP100 Innowatorzy Gospodarki”
– program pilotażowy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby
współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np.
Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczorozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub
projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.
Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:
1. podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich
komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy,
2. zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich
komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy.
Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:
1. przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
2. współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.
Ministerstwo zaprasza zainteresowane podmioty do składania wniosków aplikacyjnych. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać
w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW pod adresem e-mail: top100@mnisw.gov.pl oraz na stronach:
 https://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-podnazwa-top100-innowatorzy-gospodarki.html
 http://www.bip.nauka.gov.pl/top100-innowatorzy-gospodarki
KK
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NASZE PROJEKTY

Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie
sektora skórzanego
Spotkanie partnerskie podsumowujące
projekt LEAMAN
5 lipca 2018 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała ostatnie spotkanie partnerskie w projekcie LEAMAN. Menedżer
w efektywnej i innowacyjnej firmie przemysłu skórzanego. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską (program ERASMUS+), rozpoczął się w 2016 r. i zakończy się w październiku tego roku. Celem projektu jest opracowanie nowych metod kształcenia menedżerów/
pracowników dla europejskiego przemysłu skórzanego i pokrewnych. Konsorcjum projektu tworzy 7 partnerów z 6 krajów (Portugalii, Włoch,
Hiszpanii, Rumunii, Grecji i Polski).
Spotkanie prowadzone było przez Fundację i CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro – Centrum Technologiczne przemysłu
skórzanego (Portugalia – lider projektu). Podczas spotkania podsumowano działania i osiągnięte rezultaty. Dwa pierwsze zadania w projekcie,
polegające na analizie potrzeb i sytuacji w przemyśle skórzanym oraz opracowaniu Europejskich Ram Kwalifikacji (RQF) dla zawodu menedżera z sektora przemysłu skórzanego, zostały już zakończone i nie stanowiły przedmiotu obrad. Przedstawiciel VC – Virtual Campus Lda
(Portugalia) zaprezentował kurs on-line (MOOC) a dyskusja koncentrowała się na sposobie ujednolicenia poszczególnych lekcji oraz możliwości upowszechnienia materiałów do samokształcenia, z zachowaniem praw autorskich.
Szczególną uwagę poświęcono laureatom konkursu na innowacyjny projekt w przemyśle skórzanym, który zorganizowała FRP we współpracy z VC. Celem międzynarodowego konkursu była promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług w sektorze skórzanym i udzielenie wsparcia w realizacji kreatywnych pomysłów. Trzy najlepsze pomysły, tzn. te które uzyskały największą liczbę głosów podczas głosowania on-line, otrzymają pomoc w zamieszczeniu projektu na platformie crowdfundingowej. W ten sposób pomysłodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na zrealizowanie swojego przedsięwzięcia. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:
1. Andrei Vesa (Rumunia) i project On-line commerce with accessorized fur coats
2. Elena Beltsova (Polska) i project Funny accessories
3. Constantin Spontis (Grecja) i project Tannery chemicals database – Tannery machines leaflets database.
Reprezentantka CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development (Grecja) przedstawiła wyniki ewaluacji seminariów organizowanych
w projekcie. Na zakończenie obrad lider konsorcjum – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro z Alcanena w Portugalii, określił zadania
na zbliżające się ostatnie cztery miesiące projektu.
Miłym akcentem tego dnia dla zagranicznych gości była krótka wycieczka po Łodzi, w celu przybliżenia historii i różnorodności kulturowej naszego miasta.
Więcej informacji o projekcie: http://leaman.eu/pl
AD
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O rozwoju przedsiębiorczości społecznej i współpracy
między uczelniami a biznesem w kształtowaniu
umiejętności miękkich
Projekt #EMPL-OI #European Mobility Placements for Open Innovation zbliża się ku końcowi. Zwieńczeniem trzech lat realizacji projektu była międzynarodowa konferencja, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w Brukseli.
Tematem przewodnim konferencji była „Współpraca biznesu i uniwersytetu: wspieranie przedsiębiorczości i innowacji w szkolnictwie
wyższym”. W trakcie konferencji przedstawiciele zespołu projektu zaprezentowali narzędzia i materiały szkoleniowe dotyczące przedsiębiorczości społecznej oraz stażu łączącego zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych umiejętności miękkich, oczekiwanych przez rynek pracy.
Zaprezentowano przewodnik dla pedagogów zachęcający do aktywnej współpracy między uczelniami a biznesem oraz rekomendacje do
zacieśniania współpracy między tymi środowiskami.
Oprócz wystąpień zespołu projektu, w trakcie konferencji głos zabrali eksperci reprezentujący środowisko edukacyjne i przedsiębiorców,
w tym z Uniwersytetu w Leeds, Lifelong Learning Platform, European Institute for Industrial Leadership, COOPETIC Recherche oraz
DG Education, Youth, Sport and Culture. Szczególnie interesujące było wystąpienie przedstawiciela European Institute for Industrial Leadership, który podzielił się wynikami badań oraz oczekiwaniami pracodawców co do umiejętności, które powinni posiadać studenci/absolwenci.
Między poszczególnymi sesjami odbywały się panele dyskusyjne, w trakcie których zastanawiano się nad organizacją praktyk zawodowych, roli uczelni w kształtowaniu umiejętności miękkich oraz sposoby zacieśniania współpracy między uczelniami a biznesem.
Konferencja była również okazją do spotkania partnerskiego i podsumowania realizacji projektu. Wszystkie wskaźniki zaplanowane
w projekcie zostały osiągnięte i pozostaje tylko złożenie sprawozdania końcowego przez lidera projektu. Nie zabrakło również pytań co dalej
i mamy nadzieję, że będzie okazja kontynuować działania w przyszłości. Międzynarodowy charakter konferencji to okazja do networkingu
i zawiązania kolejnych partnerstw do realizacji innych projektów.
Dzięki uczestnictwie w projekcie miałem
możliwość zobaczyć Brukselę i jej piękną
architekturę. Bruksela przywitała nas
piękną pogodą, która pozwoliła cieszyć
się urokami miasta. Była to znakomita
okazja do odwiedzenia „centrum dowodzenia” Unii Europejskiej, czyli siedzib
najważniejszych instytucji. Szczegółowe
informacje o projekcie oraz materiały
powstałe w ramach projektu można znaleźć na stronie http://empl-oi.eu/ .

ŁK

11

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

Wizja Zero

Kampania Wizja Zero została zainaugurowana we wrześniu 2017r. podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association, ISSA) w Singapurze.
Koncepcja Wizji Zero opiera się na założeniu, że każdy wypadek, choroba lub uszkodzeniu ciała w miejscu pracy jest możliwe do przewidzenia. Tym samym można by im zapobiec, gdyby w odpowiednim czasie podjęto działania i/lub środki zaradcze. Promuje i integruje trzy
podstawowe wartości: bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w pracy. W zależności od sytuacji lub potrzeb można skupić się na jednej z nich.
Poradnik Wizja zero przedstawia i omawia 7 złotych zasad:
1. Obejmij przywództwo - wykaż zaangażowanie
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele - opracuj programy
4. Zapewnij system bezpieczeństwa i zdrowia - bądź dobrze zorganizowany
5. Zapewnij bezpieczne urządzenia produkcyjne, maszyny i miejsca pracy
6. Podnoś kwalifikacje - rozwijaj kompetencje
7. Inwestuj w ludzi - motywuj poprzez uczestnictwo
Zawiera również listy sprawdzające, będące jednocześnie wskazówkami do
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest partnerem Kampanii.
Więcej informacji:
http://visionzero.global
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Europejski konkurs dobrych praktyk 2018-2019
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Tegoroczna edycja dotyczyła pracy biurowej.
14 czerwca jury konkursu przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień. 50 plakatów (w tym nagrodzone i wyróżnione)
wybrano do wystawy pokonkursowej i katalogu.
I nagroda – Róża Szczucka

II nagroda – Eugeniusz Skorwider

III nagroda – Bartek Zygmunt Siegmund

Wystawa pokonkursowa jest zaplanowana na październik 2018r.
Więcej informacji:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=
11221&html_tresc_id=300009169&html_klucz=11221&html_klucz_spis=

Kampania 2018-2019

Elektroniczne narzędzie dotyczące niebezpiecznych
substancji
Ten interaktywny internetowy przewodnik, w oparciu o informacje/dane konkretnej firmy, daje zindywidualizowaną ocenę dotyczącą niebezpiecznych substancji i produktów chemicznych tam występujących oraz zarządzania nimi. Generuje sprawozdanie wraz z propozycjami/
zaleceniami możliwych usprawnień.
Więcej informacji:
https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/

13

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

46. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy
Warunków Pracy

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.
Konkurs wyłoni najlepsze rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz prace naukowo-badawcze, skutkujące poprawą warunków pracy.
Jednocześnie promuje bezpieczeństwo oraz ochronę człowieka w środowisku pracy. Obejmuje trzy kategorie:
A: rozwiązania techniczne i technologiczne - wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy,
B: prace naukowo-badawcze - opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane
w praktyce,
C: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne - rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2018 r. do sekretariatu konkursu w CIOP-PIB. Ocena prac i wręczenie nagród nastąpi do końca roku.
Więcej informacji:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=
11221&html_tresc_id=20778&html_klucz=11221&html_klucz_spis=

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
Biuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego
wskazuje zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

świata,

prezentuje

publikacje,

Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://eguides.osha.europa.eu
http://visionzero.global
http://www.ciop.pl
MKS

14

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje na temat przyszłości Europy jako część szerszej debaty zainicjowanej w marcu 2017 r. Pytania
przygotował zespół 96 obywateli z 27 państw członkowskich.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego nadszedł czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka powinna
być Unia Europejska złożona z 27 państw członkowskich. Cokolwiek się wydarzy, musi to być Europa budowana przez Europejczyków. W kwestionariuszu, który publikujemy, zadajemy wszystkim Europejczykom następujące pytanie: jakiej przyszłości chcemy dla nas samych, naszych
dzieci i naszej Unii? Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni
zająć się ich przywódcy.
Wypowiedź Jean-Claude Junckera, przewodniczący Komisji Europejskiej
Internetowe konsultacje internetowe uzupełniają obywatelski dialog i publiczne debaty, organizowane przez Komisję Europejską i państwa
członkowskie. W maju 2019, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, Komisja planuje organizować debaty jeszcze częściej
(500 dodatkowych debat).
Komisja przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie okresowe dotyczące Białej księgi w sprawie przyszłości Europy w grudniu
2018 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej, a sprawozdanie końcowe na pierwszym szczycie UE 27 dnia 9 maja 2019 r. w Sybinie (Rumunia).
Ankieta zawiera 12 pytań, na które odpowiadamy on-line poprzez stronę: https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?
surveylanguage=en
Więcej informacji:
Biała księga w sprawie przyszłości Europy
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_pl
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Petycja SiS.net w sprawie programu Horyzont Europa

Komisja Europejska nie przewiduje w programie ramowym Horyzont Europa komponentu dotyczącego nauki z udziałem społeczeństwa
i dla społeczeństwa. Sieć punktów kontaktowych SiS.net (Network of National Contact Points for Science with and for Society in
Horizon 2020), której członkiem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, wskazuje na potrzebę dalszego
wpierania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem. Dlatego wystosowała petycję dotyczącą kontynuacji finansowania tych inicjatyw, wzywając międzynarodową naukową społeczność do jej podpisania.
Więcej informacji:
http://www.sisnetwork.eu

Środowisko naukowe wnioskuje o zwiększenie
budżetu programu Horizon Europe

14 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety i naukowców wystosowało wspólne stanowisko w sprawie założeń 9. programu ramowego UE Horyzont Europa, apelując o zwiększenie budżetu na europejskie badania naukowe i innowacje do 160 mld euro (propozycja Komisji
Europejskiej dotycząca tego program to 100 mld euro). Jedną z sieci jest Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), do
której należy Uniwersytet Warszawski.
Sygnatariusze sugerują również podniesienie środków przeznaczonych na Akcje Maria Skłodowska-Curie oraz na działalność Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych (ERC), która przyznaje prestiżowe granty badawcze.
Więcej informacji:
https://www.uw.edu.pl/14-sieci-europejskich-wspolnie-o-programie-ramowym-horizon-europe
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Aktualizacja programu pracy - obszar Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan 2018-2020

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing

Synergia pomiędzy H2020
i funduszami strukturalnymi – ankieta
Ankieta dotycząca synergii między programem Horyzont 2020 i funduszami strukturalnymi została przygotowana w ramach programu
COST.
COST to akronim Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology). Jest
strukturą instytucjonalną, wspólnie utrzymywaną przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), która ma na celu organizowanie wielostronnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Jednym z działań COST są tzw. ukierunkowane sieci
(Targeted Networks), a wśród nich BESTPRAC - The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence,
będąca inicjatorem niniejszego badania ankietowego. BESTPRAC łączy służby administracyjne, finansowe i prawne jednostek naukowych
i owiązanych z nią podmiotów, wspierające naukowców zaangażowanych w ponadnarodowe projekty oparte na zewnętrznej konkurencji
(w szczególności finansowane ze środków europejskich), w celu wymiany doświadczeń, identyfikowania najlepszych praktyk, dzielenia się
wiedzą, a w konsekwencji poprawy skuteczności prowadzonych prac.
Ankietę można wypełnić on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZkO_VQiUpZ5m81xDB5yv6hjW3XRCzn6yeBljKEQcAFXMVrg/viewform
Więcej informacji:
http://www.cost.eu, http://www.cost.eu/about_cost/strategy/targeted_networks
http://www.cost.eu/about_cost/strategy/targeted_networks/bestprac, http://www.bestprac.eu
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Nowa pula instrumentu gwarancyjnego COSME

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) podpisały kolejną umowę dotyczącą instrumentu gwarancyjnego programu COSME.
COSME to program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, wspierający konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Elementem programu jest instrument gwarancyjny, obsługiwany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFI udzielił BGK regwarancji, dzięki której BGK
uruchomił własne gwarancje dla kredyty MŚP. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z kredytów inwestycyjnych i obrotowych do wysokości
600 tys. zł, bez konieczności zastawiania własnego majątku. Partnerzy BGK, tzn. banki komercyjne i spółdzielcze, udzielają preferencyjnego
finansowania.
Podpisana w czerwcu 2018r. umowa to już trzecie porozumienie BGK z EIF w programie COSME. W poprzednich (2015 i 2017) BGK
uruchomił 1,6 mld zł gwarancji, obejmujących 2 mld zł finansowania dla przedsiębiorców. W nowej umowie te wartości są podwojone. Szacuje się, że całkowity portfel 4 mld zł preferencyjnych kredytów umożliwi finansowanie dla ok. 18 tys. małych i średnich firm. Oferta będzie
dostępna do roku 2020.
Instrument gwarancji kredytowych programu COSME jest objęty Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS to
część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego.
Krajowy Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych. KPK promuje ofertę finansowania w ramach programów UE wśród polskich przedsiębiorców.
Więcej informacji:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/bgk-ponownie-podwaja-wartosc-umowy-cosme

EuroScience Open Forum 2018
EuroScience Open Forum to największe interdyscyplinarne spotkanie naukowe w Europie, dotyczące badań naukowych i innowacji. Ta
inicjatywa została zapoczątkowana w 2004r. Jest platformą wymiany doświadczeń i dyskusji dla naukowców, innowatorów, polityków, ludzi
biznesu, mediów i obywateli nad przełomowymi innowacjami oraz wyzwaniami stojącymi przed nauką wobec oczekiwań społecznych i biznesowych. Do tej pory połączyła ponad 4 tys. osób, wśród których ok. 40% to studenci i młodzi badacze. Tegoroczna, 8 edycja EuroScience
Open Forum, odbędzie się w dniach 9-14 lipca w Tuluzie (Francja).
Więcej informacji:
https://www.esof.eu
Źródła:
http://www.kpk.gov.pl
https://ec.europa.eu
http://regionalny.uni.lodz.pl/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl
http://konferencja2018.kpk.gov.pl
http://www.sisnetwork.eu
https://www.uw.edu.pl
https://www.esof.eu
http://www.cost.eu
http://www.bestprac.eu
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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.

BRRO20170803002

Rumuńska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa dla aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych, a także zintegrowanych rozwiązań
dla zapewnienia bezpieczeństwa jest zainteresowana dystrybucją systemów zagranicznych
producentów na rynku rumuńskim.

2.

BRUA20170807001

Doświadczony ukraiński integrator sieciowy poszukuje globalnych partnerów, dostawców
usług IT, firm z sektora ICT w celu współpracy jako profesjonalny wykonawca na Ukrainie.

3.

BRUK20170823001

Brytyjska firma specjalizująca się w technologiach energii fotowoltaicznej poszukuje możliwości współpracy z dostawcą fotoabsorbcyjnych materiałów, takich jak nanocząsteczki i materiały oparte na kropkach kwantowych CIGS (diselenek miedzi). Partner byłby zobowiązany do
dostarczenia materiału fotowoltaicznego używanego w testowaniu i opracowywaniu lekkich,
giętkich i tanich paneli słonecznych. Oferowany rodzaj współpracy to umowa usługowa, rozważana jest również współpraca w oparciu o umowę joint venture.

4.

BRUK20170921001

Brytyjski producent ręcznie robionych czekoladek w różnych smakach poszukuje dostawców
owoców i aromatów, które nie zawierają siarczynów, w celu zawarcia umowy outsourcingu.
Poszukiwane są owoce zawierające skrystalizowany imbir, kandyzowane wiśnie, skórkę pomarańczową i cytrynową. Firma produkuje produkty wegańskie, bez laktozy, bezglutenowe,
nie zawierające soi i chce poszerzyć ofertę o produkty bez siarczynów.

5.

BOCL20170320001

Firma z Chile specjalizująca się w produkcji medycznych oraz aromatycznych ziół z dodatkami w postaci torebek na herbatę (liofilizowane zioła) i saszetek (koncentraty płynne z ziół)
szuka partnerów do dystrybucji swoich produktów w Europie.

6.

BOKR20170918002

Firma z południowej Korei specjalizuje się w produkcji sprzętu do rekreacji takiego jak dmuchane łódki, systemy do nadmuchiwania, łódki do pływania na stojąco, tuby do aquaparków
oraz tratwy. Powstała w 1992 roku i posiada relacje eksportowe z ponad 75 krajami z liczbą
280 klientów. W celu zbudowania silnego rynku zagranicznego, firma szuka partnerów z Europy w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.

7.

BOKR20170918004

Południowo koreańska firma specjalizuje się w dystrybucji kosmetyków od założenia w 2014
roku. Główne produkty na bazie tradycyjnych ziół służą do pielęgnacji skóry. Firma planuje
ekspansję biznesu na rynkach europejskich i szuka partnera zainteresowanego umową dystrybucyjną.

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.

BOSG20171006001

Singapurska firma konsultingowa zajmuje się innowacjami w dziedzinie nauki i technologii.
Firma ta zamierza udostępnić partnerom w Europie swoje usługi mapowania i monitorowania
3D przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, wykorzystując innowacyjny sprzęt i oprogramowanie.

9.

BRBE20171010002

Belgijski importer wina, który sprowadza wino z całego świata i dystrybuuje do sektora HORECA, sektora detalicznego i do konsumentów bezpośrednich w Belgii i Holandii, chciałby
znaleźć wytwórnie win produkujące wina bezalkoholowe w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

10.

BRDE20171005001

Niemiecka firma specjalizuje się w handlu częściami zamiennymi do samochodów osobowych,
ciężarówek i autobusów, ciężkim sprzętem, dostawami dla przemysłu cementowego oraz
sprzętem wiertniczym do kopalni odkrywkowych i podziemnych (części oryginalne, a także
części OEM). Firma poszukuje dostawców części zamiennych do rozszerzenia swojej linii produktów i oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

11/

BOBA20170711001

Bośniacka firma produkująca wyroby i preparaty farmaceutyczne, m.in. wysokiej jakości olejek i hydrolizat z nieśmiertelnika (helichrysum italicum) poszukuje dystrybutorów. Jej produkty mogą być stosowane do aromaterapii, w medycynie, przemyśle kosmetycznym, są 100%
organiczne i posiadają ekologiczne certyfikaty.

12.

BOCY20170113001

Cypryjska firma wyspecjalizowana w produkcji organicznej oliwy z oliwek extra virgin poszukuje sklepów spożywczych w Europie i poza nią w celu reprezentacji i sprzedaży jej produktów w swoich krajach.

13.

BOCZ20171004001

Czeskie MŚP zajmujące się oprogramowaniem dla fotografiki oferuje narzędzie do zarządzania
i edytowania zdjęć cyfrowych oraz usługi ich przechowywania w chmurze. W porównaniu z
konkurentami firma ma lepszy stosunek ceny do wykonania, wszechstronny zestaw cech oraz
szybsze działania źródłowe. Firma jest obecna na rynku globalnym i poszukuje partnerów do
dystrybucji na całym świecie.

14/

BODE20171004001

Wielokrotnie nagradzana, niemiecka firma o znanej marce, która projektuje i produkuje wysoce
innowacyjne systemy energetyczne zasilane energią słoneczną, które mogą być wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania energii elektrycznej i odsalania wody poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji, podwykonawstwa i partnerów joint venture na całym świecie. Inne formy współpracy mogą być rozważone
w oparciu o wzajemne interesy.

15.

BOFR20170922001

Francuski producent innowacyjnego terapeutycznego krzesła poszukuje dystrybutorów w Europie. Krzesło zwiększa wydolność oddechową i jakość życia. Opatentowane i innowacyjne urządzenie umożliwia wykonywanie ćwiczeń oddechowych dla poparzonych, pacjentów w terapii
stresu, przy zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, w terapiach antynikotynowych i
in. uzależnień, otyłości i terapiach odżywiania medycznego, zaburzeniach snu i wspomagania
wydolności.

16.

BOHR20170825001

Chorwacka firma rybacka poszukuje europejskich dystrybutorów zainteresowanych świeżymi,
morskimi rybami, takimi jak sardynki i sardele.

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

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2017 r.,
Urząd Statystyczny w Łodzi. Łódź 2018.
Publikacja prezentuje najnowsze dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk
społecznych i gospodarczych. Obejmuje dane z demografii, rynku pracy, świadczeń
społecznych, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu i budownictwa,
rynku wewnętrznego, wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Analiza danych przedstawiona została w ujęciu bieżącym i dynamicznym od
2010 r., w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Zaprezentowane dane ujęte zostały w układzie przestrzennym, w podziale na powiaty oraz na tle innych województw.
Źródło: Przedmowa

Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010-2016, Urząd Statystyczny
w Łodzi. Łódź 2018.
W publikacji scharakteryzowano kilka aspektów kultury fizycznej na terenie województwa łódzkiego. Przedstawione dane dotyczą aktywności sportowej dzieci i młodzieży w szkołach, działalności klubów sportowych i wybranych organizacji kultury
fizycznej, zajmujących się sportem wyczynowym i powszechnym. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony został działalności klubów sportowych, osób uprawiających sport i kadrze szkoleniowej. Drugi dotyczy obiektów sportowych w województwie łódzkim oraz stopnia ich wykorzystania. Trzeci natomiast
przedstawia dane z systemu edukacji o uczniach szkół sportowych oraz sportowych
zajęciach pozalekcyjnych. Dane obejmują lata 2010-2016 i zaprezentowane zostały na
mapach i wykresach.
Źródło: Przedmowa

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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Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2016 r., Urząd Statystyczny w Łodzi. Łódź 2018.
Celem publikacji jest wskazanie pozycji województwa łódzkiego wśród innych województw pod względem zmiennych, charakteryzujących różnorodne aspekty warunków życia mieszkańców. Opracowanie składa się z sześciu części. Synteza, jako pierwsza część zawiera opis
głównych wniosków płynących z analizy przedstawionej w kolejnych częściach publikacji. Zgodnie z przyjętą w opracowaniu klasyfikacją,
województwo łódzkie uplasowało się w grupie województw o niskim poziomie życia. W drugiej części zaprezentowano analizę wskaźników
cząstkowych dla poszczególnych grup zmiennych i wskaźnika syntetycznego. Do grupy zmiennych, charakteryzujących poziom życia ludności
zaliczono:
 zasoby ludzkie i rynek pracy,
 aktywność i infrastrukturę gospodarczą,
 zamożność mieszkańców i warunki mieszkaniowe,
 dostępność usług społecznych i bezpieczeństwo publiczne.
Trzecia część publikacji prezentuje podstawowe tendencje zmian warunków życia mieszkańców, jakie zaszły w ciągu roku. Kolejna część
zawiera wybrane dane z obszaru warunków życia ludności w województwie łódzkim. Wśród wybranych danych znalazły się informacje na
temat ruchu naturalnego ludności, środowiska naturalnego, zasobów mieszkaniowych, edukacji według szczebli kształcenia itd. Piąta część
obejmuje tabelaryczne zestawienie wskaźników, ujętych w przekroju województw, na tle 2015r. W ostatniej części przedstawiono uwagi metodyczne, wyjaśniające pojęcia i wskaźniki.
Źródło: Przedmowa
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