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Doroczna konferencja Enterprise Europe Network została zorganizowana w dniach 23-25 października 2018 r. w Wiedniu. Wzięło w niej 

udział blisko 800 przedstawicieli ośrodków z 63 krajów. Była wydarzeniem specjalnym z uwagi na 10-lecie działania Sieci. 

Przed konferencją miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich ośrodków Enterprise Europe Network, na którym omówiono stopień 

wykonania zadań przewidzianych na lata 2017-2018. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (EASME) – Pani Muriel de Grande, kierownik Działu ewaluacji i monitoringu oraz Pani Marija Popovic, opiekun sieci EEN 

w Polsce. Wskazywały na wyzwania dla ośrodków w przyszłym roku, w szczególności doradztwo dla młodych przedsiębiorstw o wysokim 

potencjale wzrostu, dotyczące rozszerzenia ich działalności w krajach jednolitego rynku Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych z progra-

mem COSME (Albania, Bośnia i Hercegowina, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja, Armenia, 

Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna, Tunezja, Islandia, por. http://

ec.europa.eu/DocsRoom/documents/31602). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Konferencji obejmował sesje plenarne, warsztaty. Wystąpienia i dyskusje dotyczyły roli Sieci i ośrodków w regionach oraz do-

skonalenia ich usług dla przedsiębiorstw, w tym star-upów, zarządzania innowacjami i zarządzania zmianą, ochrony własności intelektualnej, 

internacjonalizacji, gospodarki cyrkularnej, programów europejskich wspierających rozwój firm, w tym współpracę z jednostkami naukowymi 

i międzynarodową mobilność. 

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz Unii Europej-

skiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, podkre-

ślała w swojej wypowiedzi (wideo) znaczenie 

ośrodków Sieci i ich profesjonalnych usług dla 

rozwoju innowacyjności i konkurencyjności 

europejskich przedsiębiorstw, w szczególności 

małych i średnich.  

 

 

Konferencja  
Enterprise Europe Network 2018 
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Ośrodek EEN przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie (konsorcjum Polska Zachodnia) znalazł się w grupie nagrodzonych za dobre praktyki. Otrzymał nagrodę za projekt Human-

Centered Design for better tools and services. Rozwiązanie dotyczy zastosowania metody twórczego rozwiązywania problemów (design thin-

king) i projektowania zorientowanego na użytkownika (human-centered design) przy realizacji usług ośrodków. Jego autorami są dr Agnieszka 

Turyńska, koordynator Konsorcjum Polska Zachodnia oraz Paweł Żebrowski i Hubert Dyba z ośrodka w Szczecinie. 

 

Biuro Handlu Zagranicznego AGROMAT (Głusko Małe, woj. lubelskie) to jeden z 5 finalistów nominowanych do specjalnej nagrody En-

terprise Europe Network Award 2018, stanowiących przykłady wpływu usług Sieci w ciągu ostatnich 10 lat na rozwój firm. Dzięki współpracy 

z ośrodkiem EEN przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Biuro Handlu Zagranicznego AGROMAT w ciągu 9 lat zwiększyło zyski o 575%, zy-

skało 50 nowych klientów, stając się trzecią co do wielkości firmą handlującą zbożem organicznym w Polsce oraz rozszerzyło działalność na 

sektor turystyczny (pensjonat spa). 

https://www.youtube.com/watch?v=lOWv5UkccxI&t=0s&list=PLq0qsbVGoO6HgCJ-8pgCHtf6jml7aIP9B&index=3 

 

Konferencja przebiegała w rytmie walca. Podczas przerw koledzy z austriackiego konsorcjum uczyli, jak tańczyć walca. Początkujący 

otrzymali kartki z instrukcją podstawowych kroków. W czasie galowej kolacji orkiestra pod kierunkiem koncertmistrza jako skrzypka-

dyrygenta grała utwory klasyków wiedeńskich. Grupa fordanserek i fordanserów zachęcała zebranych do tańca.  

 

 

 

 

KONFERENCJA ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2018 
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Gości Gali witała para cesarska – Sissi i Franciszek Józef. 

Na zakończenie wieczoru wszyscy zaśpiewali piosenkę przygotowaną przez austriacki 

zespół EEN, inspirowaną sztandarowym utworem grupy Monty Pythona Zawsze patrz na jasną 

stronę życia (Always look on the bright side of life). 

 

Kolejne spotkanie ośrodków Enterprise Europe Network za rok w Helsinkach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: https://een.ec.europa.eu/my/intranet/conf_event/network-annaul-conference-2018 

              oraz własne 

 

 

Źródła: 

https://een.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu 

https://www.youtube.com/ 
 

MKS 

KONFERENCJA ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2018 
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Due diligence (ang. należyta staranność) to analiza polegająca na wszechstronnej weryfikacji działalności podmiotu. Badanie to stosuje się 

przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a jego celem jest dostarczenie informacji, dzięki którym strony zainteresowane podejmą jak 

najwłaściwszą decyzję. 

Proces due diligence polega na analizie zgromadzonej informacji dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Due diligence 

pokazuje nie tylko aktualny stan przedsiębiorstwa na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorcę, ale też ocenę ryzyka inwesty-

cyjnego, uwzględniając efekty otoczenia, w którym działa to przedsiębiorstwo. 

Warto zaznaczyć, że ani procedury, przebieg, ani raport z wyników due diligence nie są ograniczone żadnym aktem prawnym, więc wszel-

kie ustalenia dotyczące procesu powinny być ustalone między stronami badania oraz ekspertami, którzy będą przeprowadzać tę procedurę. 

Due diligence może być przeprowadzane na zlecenie zarówno przedsiębiorcy, jak i potencjalnego inwestora. Jest procesem czasochłonnym 

dla obu zainteresowanych stron, może on trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i obejmować różne aspekty działalności potencjalnej inwe-

stycji: 

− biznesowy; 

− finansowy: 

− podatkowy, 

− księgowy; 

− sprzedaży i marketingu; 

− pracowniczy; 

− prawny; 

− technologiczny; 

− systemu księgowego i obiegu informacji w spółce; 

− w obszarze zarządzania aktywami; 

− w zakresie zarządzania ryzykiem w spółce. 

W powyższych badaniach wykorzystywane są różne informacje w zależności od typu badania, jednak przebieg samego procesu jest podob-

ny i odbywa się kilkutorowo.  

Due diligence składa się z dwóch elementów – analizy prawnej oraz analizy finansowej. Ale zakres due diligence zależy od wielkości fir-

my, jakości dostarczonych dokumentów, oczekiwań zleceniodawcy badania itd. W zależności od celów badania może ono zawierać wszystkie 

bądź jedynie wybrane aspekty analizy stanu przedsiębiorstwa, a również może obejmować inne obszary, na przykład pozycję rynkową przed-

siębiorstwa lub jej efektywność operacyjną. 

Wiedza na temat danego przedsiębiorstwa pochodzi z kilku źródeł, a mianowicie z dokumentów analitycznych przygotowanych przez 

przedsiębiorcę (np. streszczenie inwestycji czy biznesplan), dokumentów, które zostały przedstawione na wyraźną prośbę prowadzącego due 

diligence (np. informacje analityczne, pełne sprawozdanie finansowe) oraz z samodzielne zgromadzonych informacji (np. kontaktów z klienta-

mi, bankami, dostawcami itd.).  

Warto pamiętać, że badanie due diligence jest procesem ryzykownym przede wszystkim dla przedsiębiorcy. W trakcie due diligence przed-

siębiorca ujawnia wszystkie swoje silne i słabe strony decydujące o jego pozycji na rynku i ma tylko formalne zabezpieczenie (umowa o zacho-

waniu poufności). Inwestor ponosi wszystkie koszty związane z badaniem.  

Decyzja o poddaniu się badaniu due diligence świadczy o gotowości inwestycyjnej przedsiębiorcy. 

 

Źródła:  

Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl  

Krzysztof Woźniak, Organizacja procesu due diligence Finanse i Controlling 46/2016  

 
AK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Due diligence 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej1, której celem jest uchronienie przedsiębiorstwa przed 

upadkiem wskutek śmierci właściciela. Ustawa daje właścicielowi możliwość powołania, już za życia, tzw. zarządcy sukcesyjnego, który 

w przypadku jego śmierci, będzie zarządzał przedsiębiorstwem. Zarządca sukcesyjny będzie prowadził firmę pod tą samą nazwą z oznacze-

niem „w spadku”, posługiwał się w obrocie nr NIP, wykonywał prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z pracownikami, kontrahen-

tami, rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS. Będzie miał możliwość zawierania umów, reprezentować firmę przed organami administracyj-

nymi, sądem. Jeśli właściciel nie wyznaczy zarządcy za życia, będą to mogli zrobić spadkobiercy w ciągu 2 miesięcy, z tym że będzie to wy-

magało wizyty u notariusza, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.  

Do tego czasu przedsiębiorcy nie mieli takiej możliwości i wraz ze śmiercią właściciela firma przestawała istnieć i zostawała wykreślana 

z CEIDG. Dzięki tym rozwiązaniom spadkobiercy będą mogli nie tylko kontynuować działalność gospodarczą, ale przede wszystkim zostaną 

zachowane w mocy prawa wszystkie decyzje administracyjne wydane dla przedsiębiorstwa prowadzonego przez zmarłego właściciela. Spadko-

biercy nie będą musieli ubiegać się o nowy NIP, Regon, zgłaszać przedsiębiorcy do rejestru VAT, uzyskiwać od nowa pozwoleń i decyzji. 

Do powołania zarządcy sukcesyjnego wymagane jest pisemne oświadczenie o powołaniu zarządcy, zgoda na piśmie zarządcy sukcesyjnego 

oraz dokonanie stosownej zmianki w CEIDG (można to zrobić online). Osoby pełniące funkcję zarządcy sukcesyjnego muszą posiadać pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz nie może być wobec takiej osoby orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel 

może się zabezpieczyć podwójnie i wskazać również tzw. zarządcę „rezerwowego”, gdyby osoba wskazana w pierwszej kolejności nie chciała 

lub nie mogła objąć funkcji. Zarządca sukcesyjny może zarządzać firmą przez 2 lata od śmierci przedsiębiorcy (w uzasadnionych przypadkach 

ten okres może być wydłużony do 5 lat). 

Warto zaznaczyć, że ustawa dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej 

(wpisanych do CEIDG).  

Przedsiębiorcy rodzinni otrzymali bardzo ważne narzędzie, które pozwoli kontynuować działalność gospodarczą przez spadkobierców. 

Oprócz wskazanych, konkretnych prawnych rozwiązań, ustawa może zmotywować przedsiębiorców, właścicieli firm rodzinnych do zastano-

wienia się nad przyszłością swojej firmy. Samo wpisanie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG to kilka minut, ale istotne pozostaje pytanie, kogo 

wpisać jako swojego następcę? Sam proces sukcesji to nie tylko wizyta u notariusza, wpisanie następcy do CEIDG, to jest jego zwieńczenie. 

Temat sukcesji w firmach rodzinnych jest bardzo istotny dla każdej gospodarki, w tym również Polski. Z uwagi na naszą historię, przedsiębior-

czość w Polsce nie może się pochwalić takimi tradycjami jak kraje Europy Zachodniej. Właściciele przedsiębiorstw którzy rozpoczynali przy-

godę z biznesem na przełomie lat 80 i 90 XX wieku stoją właśnie przed największym wyzwaniem w swoim życiu czyli przekazaniem firmy 

drugiemu pokoleniu. Zgodnie z najbardziej popularną definicją, sukcesja to przekazanie wiedzy, władzy, własności i wartości, co jest bardzo 

trudne z uwagi na złożoność tego procesu. Trzeba pamiętać, że sukcesja to jest długotrwały proces, liczony w latach, stąd też warto się do niej 

przygotować a nie odkładać na ostatnią chwilę lub zostawiać losowi. 

Więcej informacji na temat ustawy można znaleźć na stronie: http://www.een.org.pl/index.php/prawo/articles/wchodzi-w-zycie-ustawa-o-

sukcesji-latwiejsza-zmiana-pokoleniowa-w-firmach.html  

 
ŁK 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym 

 

1 Dz. U. z 2018, poz. 1629 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Obraz polskiej innowacyjności, jaki wyłania się z rankingu projektów dofinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu 

Horyzont 2020 wygląda pesymistycznie. Na 246 firm, które uzyskały wsparcie swoich projektów tylko 4 pochodzi z Polski. Sytuację mają 

poprawić środki finansowe, który przekażą fundusze venture capital do programów PFR. 

PFR Ventures w swoich 5 programach zawarł już 21 umów inwestycyjnych z funduszami Venture Capital. Z 2,5 mld złotych, którymi 

spółka dysponuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, alokowany został już pierwszy miliard (40% wszystkich 

środków). Aktywowane zostaną też środki prywatnych inwestorów, aniołów biznesu oraz korporacji, które do inwestycji dołożą dodatkowe 

0,5 mld PLN. 

Docelowo fundusze mają trafić do najbardziej innowacyjnych. To dobra wiadomość. Eksperci wskazują jednak, że oprócz bariery finanso-

wej i administracyjnej, wciąż jest wiele czynników hamujących innowacyjność przedsiębiorstw. Jednym z nich jest kultura organizacyjna, 

która blokuje odważne decyzje i nowatorskie pomysły. Kolejną wskazywaną przez ekspertów przeszkodą jest słaba współpraca nauki z bizne-

sem, która pomimo doraźnych działań ( np. doktoraty wdrożeniowe) nadal oparta jest na modelu dominacji środowiska nauki nad gospodarką 

w zakresie organizacji, zarządzania i wytyczania kierunków rozwoju. Niezwykle istotną kwestią mającą wpływ na rozwój innowacyjności 

polskich firm jest wykształcenie menedżerów. Ciągle brakuje odpowiednio wykwalifikowanej i kreatywnej kadry każdego szczebla, która jest 

w stanie podejmować śmiałe decyzje inwestycyjne, skutecznie wdrażać nowoczesne technologie, właściwie je obsługiwać, a także rozwijać. 

Widoczny jest także deficyt odpowiednich pracowników na poziomie procesów produkcyjnych.  

Należy podkreślić, że środki finansowe z PFR mogą trafić do innowacyjnych mikro i małych firm, a także do indywidualnych twórców.  

Więcej informacji, a także harmonogram konkursów znajduje się na stronie: 

https://www.startup.pfr.pl 
MB 

Polski Fundusz Rozwoju  

na ratunek rodzimej innowacyjności 

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 

 

Pro bono 

Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Orzeł Innowacji Startup –  

konkurs dziennika Rzeczpospolita 

25 października 2018 r. w siedzibie Google Campus na terenie Centrum Praskiego Koneser w Warszawie miała miejsce ceremonia wręcze-

nia nagród laureatom konkursu Orzeł Innowacji StartUp 2018, zorganizowanego przez dziennik  Rzeczpospolita pod honorowym patronatem 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Strategicznym partnerem konkursu była firma Google Polska. Kapituła konkursu przyznała 

nagrody i wyróżnienia w sześciu kategoriach: 

 

I. Startup roku 

Zwyciężyła firma Elastic Cloud Solutions z Białegostoku, specjalizująca się z poprawianiu komunikacji wewnętrznej w firmach za pomo-

cą prostych w obsłudze aplikacji opartych na technologii chmury. 

 

II. Startup o globalnym międzynarodowym potencjale rozwojowym 

Zwyciężyła firma Laparo z Wrocławia, specjalizująca się w projektowaniu i produkowaniu symulatorów medycznych dla chirurgii mini-

malnie inwazyjnej (laparoskopii). 

Drugie miejsce zajęła firma Apzumi Spatial z Poznania, tworząca zestaw wirtualnych narzędzi zwiększających dokładność i efektywność 

procesów przemysłowych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). 

 

III. Przełomowa technologia 

Przyznano dwa pierwsze miejsca ex aequo:  

Firma SensDX z Warszawy, oferująca proste w obsłudze testy do diagnozy medycznej. 

Firma Fibratech z Gdyni, rozwijająca technologię ultralekkich felg samochodowych. 

Wyróżnienie przyznano firmie NanoPure z Warszawy, oferującej innowacyjne antykorozyjne pigmenty do farb. 

 

IV. Pomysł roku 

Wyróżnienie przyznano firmie Biolumo z Gdyni, która opracowała metodę i urządzenie umożliwiające lekarzom szybką i dokładną ocenę 

skuteczności antybiotyku. 

 

V. Startup z misją społeczną 

Wyróżniono firmę Outlet Spożywczy z Bolechówka, wdrażającą rozwiązanie zmierzające do obniżenia ilości marnowanego jedzenia. 

 

VI. Mecenas startupów 

 

Podkategoria: Osoba 

I miejsce zajęła Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, koordynator rządowego programu 

Start in Poland. 

Wyróżnieni zostali: 

Sebastian Kulczyk, założyciel funduszu VC inwestującego w spółki technologiczne, twórca programu akceleracyjnego dla startupów 

o nazwie InCredibles. 

Julia Krzysztofiak-Szopa, prezes Fundacji Startup Poland. 

 

Podkategoria: Organizacja 

I miejsce: Google Campus Warsaw, realizujący program dla startupów w fazie wzrostu – Google for Startups Residency 

Wyróżnienia: 

Startup Poland, organizacja pozarządowa działająca na rzecz startupów w Polsce, 

Brand 24, operator portalu do komunikacji z klientami. 

 

Źródło:  

Orzeł Innowacji Startup, Dodatek informacyjno-promocyjny, Rzeczpospolita, 9.11.2018 

 
KK 



11 

 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

100-lecie Głównego Urzędu Statystycznego 

W dniu 11 października 2018 r. w odbyło się uroczyste seminarium 100-lecie statystyki na ziemi łódzkiej z okazji 100 rocznicy powołania 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele statystyki publicznej, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, urzędów regionalnych, 

przedstawiciele środowiska naukowego i edukacyjnego oraz organizacji pozarządowych. 

Na seminarium przedstawiono historię, rozwój statystyki na ziemi łódzkiej, zaprezentowano współczesne działania statystyki publicznej 

oraz dyskutowano na temat jej przyszłości i roli w życiu społeczno-gospodarczym regionu. Na zaproszenie Pani Anny Jaeschke – kierownika 

Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w panelu dyskusyjnym Potrzeby informacyjne użytkowników danych w województwie łódzkim jako 

wyzwanie dla statystyki publicznej uczestniczyła Pani dr Ewa Sadowska-Kowalska – prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. W panelu 

także wzięli udział przedstawiciele samo-

rządu, nauki, biznesu i konsultingu. 

Uczestnicy panelu rozważali znaczenie 

informacji pochodzących ze źródeł staty-

styki publicznej i możliwości jej wykorzy-

stania w działalności wszystkich podmio-

tów. Paneliści wyrazili swoje oczekiwania 

wobec Głównego Urzędu Statystycznego, 

zarówno pod względem tematyki badań, 

jak i sposobu agregowania ich wyników. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

w uznaniu długoletniej współpracy, składa 

najlepsze życzenia, życzy energii i zapału 

do realizacji podjętych wyzwań, owocnej 

pracy oraz zawodowej satysfakcji.  

 

Zdjęcie: http://lodz.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/organizacja/seminarium-z-okazji-100-rocznicy-powolania-glownego-urzedu-

statystycznego-100-lecie-statystyki-na-ziemi-lodzkiej,9,1.html# 

AK 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego 

w każdy czwartek, w godzinach 1500-1630 w siedzibie Fundacji. 

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67  

lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 
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NASZE PROJEKTY 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmo-

wanie inicjatyw biznesowych. Jest organizowany od 2008 roku w 170 krajach świata. Motywem przewodnim tegorocznej edycji ŚTP w Polsce 

było hasło „Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości”. Partnerzy akcji zgłaszali wydarzenia związane tematycznie z szeroko pojętą przedsię-

biorczością. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner ŚTP zorganizowała dni otwarte, zapraszając na: 

− 13-16.11.2018 r., godz. 09.00–15.30 – konsultacje w Ośrodku Enterprise Europe Network w zakresie wspierania innowacyjności 

i umiędzynarodowienia firm; 

− 14.11.2018 r. godz. 14.00–16.00 – konsultacje prawne adwokata (współpraca z Izbą Adwokacką w Łodzi) w sprawach obywatelskich; 

− 15.11.2018 r. godz. 15.00–16.30 – konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej;  

− Cykl szkoleń dla studentów dotyczących pobudzania potencjału przedsiębiorczego oraz zakładania i prowadzenia działalności gospo-

darczej – projekt „ABK for UMED – Strategia rozwoju działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(2018-2020)”. 14.11, 17.11.2018 r. – Zakładanie i prowadzenie firmy (zajęcia na Uniwersytecie Medycznym). 

 

Poza FRP, partnerami tegorocznego ŚTP były 4 instytucje z województwa łódzkiego, które zgłosiły 13 inicjatyw i wydarzeń. 

 

KK 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) - 11. Edycja 

12-18 listopada 2018 r. 
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Polska firma laureatem konkursu  

StartUp Europe Awards 

16 listopada 2018 r. w Sofii podczas Startup Europe Summit miała miejsce ceremonia wręczenia nagród laureatom zainicjowanego przez 

Komisję Europejską i Fundację FINNOVA konkursu StartUp Europe Awards. 

Wśród 18 laureatów znalazła się jedyna polska firma Sky Tronic, która zdobyła nagrodę w kategorii IoT (Internet Rzeczy) oraz specjalne 

wyróżnienie dla najlepszej kobiety przedsiębiorcy. Firma działa na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego i zajmuje się projektowa-

niem i produkcją systemów sterowania dronami. 

  

Pełna informacja o konkursie i laureatach:  

http://startupeuropeawards.eu/startup-europe-awards-recognizes-the-best-european-startups-in-18-categories/ 

 

Zdjęcie: http://startupeuropeawards.eu/startup-europe-awards-recognizes-the-best-european-startups-in-18-categories/ 

 

KK 

NASZE PROJEKTY 
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy 

Na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,  znajduje się katalog z wystawy plakatów pt. Biuro 

– XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy. Otwarcie wystawy, połączone z wręczeniem nagród laureatom, miało miejsce 

17 października  2018 r. 

 

Wyróżnienie -  Marta Małgorzata Kondratowska Wyróżnienie - Kamil Wójcik Wyróżnienie - Marek Osman 

Więcej informacji: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86282/Katalog-Plakaty-2018.pdf 

Kłujący problem Zanim cię zeżre Niedziela 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Interaktywny diagram nt. substancji niebezpiecznych 

Kampania 2018-2019 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opracowała interaktywny diagram, który można wykorzystać przy 

zarządzaniu ryzykiem związanym z niebezpiecznymi substancjami. 

Diagram zawiera fakty i liczby dotyczące niebezpiecznych substancji, w tym rakotwórczych. Przedstawia zagrożenia dla zdrowia pracow-

ników, sugeruje środki i działania zapobiegawcze, jakie można podjąć, aby wyeliminować lub zminimalizować ich skutki. 

ZARZĄDZANIE NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI 

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

GRUPY PRACOWNIKÓW 
SZCZEGÓLNEGO  

RYZYKA 

SUBSTANCJE  
RAKOTWÓRCZE 

KORZYŚCI 

NARAŻENIE 

SEKTORY   

O SZCZEGÓLNYM  

RYZYKU 

SKUTKI DLA  
ZDROWIA 

Infografika dostępna pod linkiem: 

https://osha.europa.eu/tools-and-publications/infographics/how-to-manage-dangerous-substances/how-to-manage-dangerous-substances-

infographic 
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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 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu  

http://www.ciop.pl 

https://www.dok-leipzig.de 

http://wajdaschool.pl 
 

MKS 

Nagroda filmowa   

Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2018 

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku jedna z nagród jest przyznawana za film doty-

czący zagadnień i problemów związanych z pracą. W tym roku film Marina (reż. Julia Roesler, Niemcy) został uznany za najlepszy w tej kate-

gorii. Film na przykładzie historii rumuńskiej pielęgniarki opowiada o trudnej sytuacji kobiet, które wyjeżdżają z krajów Europy Wschodniej 

do pracy na Zachodzie jako opiekunki osób starszych. 

Wyróżnienie uzyskał film Godziny otwarcia (Aperti al Pubblico, reż. Silvia Bellotti, Włochy), przedstawiający biurokrację w wydziale 

mieszkaniowym w Neapolu.  

Wśród nominowanych do nagrody znalazł się polski film Symfonia Fabryki Ursus (reż. Jaśmina Wójcik).  

EU-OSHA poprzez te nagrody tworzy bibliotekę filmów o kwestiach związanych z bhp, które pokazują różnorodne problemy występujące 

w pracy, dotyczące jej zmieniającego się charakteru, zagrożeń, a także promują postawy i działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa 

i zdrowia w pracy.  

 

Więcej informacji: 

https://www.dok-leipzig.de/en/home 

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2018 

https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/healthy-workplaces-film-award-presented-10th-time-2018 

http://wajdaschool.pl/movie/symfonia-fabryki-ursus 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Projekt flagowy dotyczący technologii kwantowych 

Uroczysta inauguracja projektu Quantum Technologies Flagship miała miejsce 29 października w Wiedniu. Projekt o budżecie ok. miliarda 

euro sfinansuje w ciągu 10 lat  badania ponad 5 tys. naukowców zajmujących się technologiami kwantowym. W dłuższej perspektywie zakłada 

rozwój tzw. sieci kwantowej, w której komputery kwantowe, symulatory i czujniki są wzajemnie połączone za pośrednictwem sieci komunika-

cyjnych. 

Najpierw będzie wyłonionych 20 projektów w programie Horyzont 2020 do dofinansowania o łącznej wartości 132 mln euro. Kolejne kon-

kursy dofinansują 130 projektów. W ich rezultacie powstaną m.in. bardzo precyzyjne czujniki do zastosowania w medycynie oraz urządzenia 

i systemy do komunikacji kwantowej, poprawy bezpieczeństwa danych cyfrowych, znacznie szybszych obliczeń, szkolenia sztucznej inteligen-

cji.  

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na członków strategicznej rady doradczej ds. technologii kwantowej. Aplikować mogą instytucje 

przemysłowe, badawcze i technologiczne. W skład Rady wejdą przedstawiciele sześciu organizacji z sektora przemysłowego i trzech organiza-

cji badawczych/technologicznych. Uzupełni ją sześciu niezależnych ekspertów akademickich. Będą odpowiedzialni za przygotowanie 

i aktualizację programu badań strategicznych, monitorowanie  postępów flagowego projektu i sprawozdawczość. Kadencja członków Rady jest 

dwuletnia. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 listopada 2018 r. 

 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/?p=45748&znewsletter=7listopada2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6205_en.htm 

https://qt.eu 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/quantum-technology-flagship-strategic-advisory-board-call-applications-selection-member 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj  

spotkania 

ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-

connect-europe  

4-6.12.2018  Wiedeń  

spotkania  

informacyjno-

brokerskie  

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 

Więcej informacji: 

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-w-obszarze-nauka-z-

udzialem-spoleczenstwa-i-dla-spoleczenstwa  

11.12.2018  Warszawa  
dzień  

informacyjny  

Science with and for Society 2019 

Więcej informacji: 

https://horizon-swafs2019.b2match.io  

14.12.2018  Bruksela  
spotkania  

brokerskie  

Inicjatywa Leków Innowacyjnych – Pharma meets Academia 

Więcej informacji: 

https://www.luxinnovation.lu/event/imi-networking-event-pharma-meets-

academia/?_cldee=YW5uYS5keml1YmN6eW5za2EtcHl0a29Aa3 

BrLmdvdi5wbA%3d%3d&recipientid=lead-c10647319889e81180dc00505 

6bfe55c-ee380f154bdd4306aec2b1bc34d9871b&esid=bd40f78e-45c6-e811-

80dd-005056bfe55c&urlid=0  

14 12.2018  Luksemburg  

konferencja  

i spotkania  

brokerskie 

Robotyka w konkursach H2020 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/robotics-upcoming-horizon-

2020-calls-information-and-brokerage-day  

18.12.2018  Bruksela  

dzień  

informacyjny  

i spotkania  

brokerskie  

Dni informacyjne i spotkania brokerskie  

dotyczące konkursów w programie  

Horyzont 2020  

 

Grudzień 2018 

Więcej informacji: 

http://www.kpk.gov.pl/?p=31088 
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Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki 
Opus 16 

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 

projektów. 

Preludium 16 

Konkurs  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

Sonata 14 

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Wnioski w konkursach Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14 muszą dotyczyć badań podstawowych w jednej z dyscyplin naukowych, okre-

ślonych w tzw. panelach Narodowego Centrum Nauki. Panele NCN są pogrupowane w trzech działach: nauki humanistyczne, społeczne i o 

sztuce (HS), nauki ścisłe i techniczne (ST), nauki o życiu (NZ). 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala102_2016-zal1.pdf 

Beethoven Classic 3 

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin 

nauk ścisłych i technicznych. 

Beethoven Life 1 

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. 

Terminy składania wniosków: 17 grudnia 2018 r. 

Miniatura 2 

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe. Można ubiegać się o dofinansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerendy, stażu 

naukowego, wyjazdu na konferencję, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.  

Termin składania wniosków: 31 grudnia 2018 r. 

CHRIST-ERA 

Konkurs sieci CHIST-ERA, obejmujący następujące zakresy tematyczne: 

− Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI), 

− Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN). 

Terminy składania wniosków:  

15 stycznia 2019r. (wnioski wstępne – pre-proposals),  

maj 2019 (wnioski pełne - full proposals). 

QuantERA 2019 

Konkurs dotyczący technologii kwantowych. 

Termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r. 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

Źródła: 

http://www.kpk.gov.pl 

https://ec.europa.eu 

https://qt.eu 

https://www.ncn.gov.pl 

MKS 

Od 1 grudnia 2018r. Narodowe Centrum Nauki będzie miało siedzibę pod adresem ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane 

NCN oraz numery telefonów pozostają bez zmian. 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl 
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OKIEM STATYSTYKA 
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OKIEM STATYSTYKA 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOCY20170928001  Cypryjska firma produkująca świeży 100% sok z granatu i miąższ granatu poszukuje partne-
rów biznesowych za granicą w ramach umów pośrednictwa handlowego i dystrybucyjnych, 
którzy będą reprezentować i dystrybuować produkty firmy w swoich krajach.  

2. BOGR20171214001  Grecka firma zajmująca się wynajmem samochodów i biurami podróży, zlokalizowana na wy-
spie Thassos, z ponad 30-letnim doświadczeniem oferującym usługi turystyczne zarówno po-
dróżującym indywidualnie, jak i organizatorom wycieczek / biurom podróży, takie jak wyna-
jem samochodów na własny rachunek, prywatne transfery z szoferami, transfery grupowe, 
wycieczki i wyjazdy poszukuje umów o świadczenie usług z tour operatorami i biurami podró-
ży za granicą.  

3. BOIL20171209001  Izraelska firma doświadczona w badaniach, tworzeniu i ulepszaniu nowych formuł zawierają-
cych suplementy diety Omega-3 opracowała innowacyjny produkt dla przemysłu spożywcze-
go, farmaceutycznego i żywieniowego. Zalety tych na rynku to płynny stan suplementu, uni-
wersalność dla wszystkich grup populacji, opłacalność itp. Firma poszukuje agencji handlo-
wej, usług dystrybucyjnych, umowy finansowej i joint venture.  

4. BOIT20170411001  Młoda, innowacyjna włoska firma specjalizuje się w produkcji ciasta w formie półproduktu do 
wyrobu rzemieślniczych lodów. Firma poszukuje dystrybutorów.  

5. BOJO20171212001  Jordańska firma specjalizująca się w parafarmaceutykach i kosmetykach poszukuje partnerów 
do dystrybucji szerokiej gamy produktów z Morza Martwego w swoich regionach. Celem fir-
my jest zwiększenie wolumenu sprzedaży w krajach europejskich poprzez umowy dystrybucji.  

6. BOLT20171218001  Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży utwardzających bitumenów z rafinerii ze wschod-
niej Europy, dostawie ciekłych oraz stałych bitumenów do utwardzania dróg oraz wodoodpor-
nych produktów. Firma szuka możliwości eksportowych i oferuje współpracę na zasadzie 
umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej.  

7. BONL20171205001  Holenderska firma, która opracowuje i produkuje własną markę kosmetyków i produktów do 
pielęgnacji skóry poszukuje partnerów do rozszerzenia swojej działalności za granicą. Firma 
ma dwie linie produktów, pierwsza linia to unikalna formuła żelowa do zapobiegania oraz le-
czenia wrastających włosów i podrażnień skóry po goleniu. Druga linia składa się z produk-
tów, które wzmacniają i stymulują wzrost brwi oraz rzęs i poprawiają ich wygląd.  

8. BOQA20171127001  Katarska firma  zajmująca się prażeniem orzeszków suchych jest spółką siostrzaną szwedzkiej 
grupy. Produkuje przekąski i suche prażone produkty. Firma poszukuje dystrybutorów i agen-
tów handlowych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i na Bliskim Wschodzie.  

9. BORS20171210001  Serbska firma opracowała  innowacyjny materiał nieorganiczny do powlekania, który umożli-
wia ochronę antykorozyjną statków, łodzi i jachtów. W porównaniu z innymi tego typu pro-
duktami, powłoka ta jest bardziej skuteczna w zabezpieczeniu powierzchni w dłuższej per-
spektywie czasu i jest łatwiejsza w użyciu. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z partnerami 
biznesowymi na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

F 
undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszuki-

waniu 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. 

OFERTY KOOPERACJI 

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.  

Agnieszka Drzymała Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego roz-

woju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016. 

 

Książka adresowana jest do studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Stanowi źródło wiedzy na temat 

powiązań gospodarczych i środowiskowych Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Podręcznik może być wykorzystywany w procesie dy-

daktycznym interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska. Autorka koncentruje się na przedstawieniu 

powiązań politycznych, ekonomicznych i środowiskowych Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).  

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część obejmuje rys historyczny i współczesną perspektywę przebiegu wzajemnej współ-

pracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Azji. Druga część książki prezentuje współpracę gospodarczą na przykładzie wymiany handlowej 

i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W trzeciej części Autorka przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania zasad zrównowa-

żonego rozwoju w krajach należących do Asia-Europe Meeting (ASEM) .  

Książka napisana jest przez pracownika Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowana 

została w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska 

(w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. 
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Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 




