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SYMBOLE OZNACZEŃ PRAW
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
CZĘŚĆ I

L

itera otoczona kołem najczęściej kojarzy się
z prawem autorskim lub
znakiem towarowym.
Ilość abrewiatur własności intelektualnej wzrasta, zaś ich zdefiniowanie
nierzadko bywa problematyczne. Co
oznaczają symbole © ℗ Ⓣ ? Jaka jest
różnica między ® a ™ ? Wyjaśnienia
tych i innych znaków zawarłem
w uporządkowanych alfabetycznie
opisach symboli praw własności intelektualnej.

©
(ang. copyright), oznaczenie autorskich
praw majątkowych (tzw. nota copyrightowa) i zarazem najpopularniejszy symbol praw własności intelektualnej. Znak
ten pierwszy raz zaistniał w art. 18 amerykańskiej ustawie o prawie autorskim z
1909 r. zgodnie z którym dopuszczano
także zamienne stosowanie litery C otoczonej nawiasami – ten sposób zapisu
było motywowany brakiem znaczka na
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maszynopisach – lub po prostu duża
literą C. Funkcjonowanie noty copyrightowej w skali światowej było zapoczątkowane jej pojawieniem się w art. III
zrewidowanej w Paryżu Powszechnej
Konwencji o Prawie Autorskim z 1971
r. Właściwie skonstruowana nota, prócz
abrewiatury © powinna zawierać również określenie podmiotu jakiemu przysługują autorskie prawa majątkowe oraz
rok pierwszej publikacji. Jednak znaczenie noty na przestrzeni ostatnich dekad
zmalało proporcjonalnie wraz ze wzrostem ilości państw przynależących (w
tym USA od 1989 r.) do Konwencji Berneńskiej, której art. 5 ust. 2 uniezależniających istnienie praw autorskich od
spełnienia formalności pokroju noty
copyrightowej. Niemniej warto nadal
stosować © choćby jako zapobiegawczy
środek informacyjno-ostrzegawczy
względem posiadanych praw autorskich.
Użycie noty jest nadal niezbędne w
przypadku powstania ochrony autorskoprawnej w państwach niezwiązanych
konwencją berneńską. Stosowanie © jest
zasadne w granicach przedmiotowości
prawa autorskiego – jej nadużycie poprzez podpisanie nią urzędowych dokumentów czy prostych informacji prasowych nie nada żadnej ochrony autorskoprawnej autorowi takowych (art. 4 pr.
aut.).

(ↄ)
(ang. copyleft) oznaczenie stosowane
wobec licencji dopuszczających możliwość wprowadzania zmian w utworze i
jego dalsze rozpowszechnianie, bez wymogu uzyskania uprzednio zgody autora
dzieła pierwotnego (będącej jedną z
podstawowych zasad ochrony autorskoprawnej). Licencje te, choć rozszerzają
zakres dozwolonego użytku prywatnego,
nie mają żadnego umiejscowienia w
aktach normatywnych. Założenie copyleft tak jak sama nazwa, odnoszą się
przeciwstawnie do ograniczeń wynikających z prawa autorskiego co symbolizuje odwrócony znak © oraz credo parafrazujące treść noty copyrightowej
(Copyleft – All rights reversed). Jest to
protoplasta dzisiejszych tzw. wolnych
licencji.
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CC
(ang. Creative Commons), oznaczenie
stosowane wobec wolnych licencji, na
podstawie których autor może samodzielnie określić zasady sposobu w jaki
chce dzielić się swoją twórczością (poza
oprogramowaniem), rozszerzając w tym
względzie zakres dozwolonego użytku
przy jednoczesnej, dobrowolnej rezygnacji ze swoich niektórych autorskich
uprawnień autorskoprawnych. Podstawowe rodzaje otwartych licencji charakteryzują się najczęściej zgodą autora na
ich nieograniczone rozpowszechnianie z
kombinacjami niektórych zastrzeżeń
(np. zakazem wykorzystywania komercyjnego, dalszej modyfikacji dzieła).

Foto: www.ofice.microsoft.com

Dostosowywaniem wolnych licencji do systemu prawnego danego państwa zajmują
się krajowe oddziały organizacji Creative Commons, szerzącej ideę przełamania
ograniczeń praw autorskich.
Autor: Jakub Michał Doliński
Doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Źródło: Rzeczpospolita Nr 2, kwiecień 2014 r., przedruk za zgodą Autora

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
Izby 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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PROMUJEMY ŁÓDZKICH
NAUKOWCÓW
Łódzkie Eureka 2014

R

odzeństwo, które jest znakomitym duetem

Mgr Tomasz Daroch (wiolonczela) i mgr Maria Daroch (fortepian) - młodzi
wirtuozi z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Laureaci to grające w duecie rodzeństwo, które zdobyło pierwszą nagrodę na XVIII
Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
w kategorii duet instrumentalny z fortepianem.
Gratulujemy!
Źródło: Dziennik Łódzki, 7 kwietnia 2014 r.

NASZE PROJEKTY
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Z

okazji 10. rocznicy wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju we współpracy z licznymi
instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu funduszy unijnych (m. in. urzędami marszałkowskimi, beneficjentami
oraz Telewizją Polską) zorganizowało
Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
W dniach 1-11 maja 2014r. zainteresowani sposobami wykorzystania funduszy unijnych w Polsce mogli zapoznać
się z przykładami projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Fundacja Roz-
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woju Przedsiębiorczości również dołączyła do akcji, promując realizowane
przez siebie projekty. W dniu 7 maja
można było zapoznać się z trzema projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Asystent innowacji – adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery
nauki i biznesu z regionu Dolnej Austrii
w województwie łódzkim (projekt ponadnarodowy, 2011-2012),
PoMoC – aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację Portugalskiego Modelu Coachingu w województwie łódzkim (projekt
ponadnarodowy, 2012-2014),

Asystent Innowacji II – wykorzystanie
potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu
łódzkiego (2013-2014).
Więcej informacji o powyższych projektach, a także innych inicjatywach realizowanych przez Fundację można znaleźć
na
stronie
internetowej
www.frp.lodz.pl.
RŻ

NASZE PROJEKTY

Konferencja w projekcie PoMoC

Z

bliża się zakończenie projektu
PoMoC. Kwiecień był ostatnim
miesiącem staży absolwentów u
pracodawców. Maj w projekcie to czas
na podsumowanie rezultatów, wstępną
ich ocenę i rozpoczęcie dzielenia się
nimi. Kulminacyjnym momentem była
końcowa konferencja pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa
Łódzkiego Witolda Stępnia: Aktywizacja
zawodowa absolwentów uczelni na łódzkim rynku pracy – z doświadczeń międzynarodowych projektów Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Do Centrum Biznesowego SYNERGIA
na dzień 15 maja 2014 r. zostali zaproszeni uczestnicy projektu; absolwenci
i ich coachowie, przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy, przedstawiciele instytucji wdrażającej oraz
eksperci portugalscy z Portugalskiego
Uniwersytetu Katolickiego w Porto
i polscy z Uniwersytetu Łódzkiego. Każda z osób obecnych na konferencji
otrzymała egzemplarz podręcznika Absolwenci uczelni na rynku pracy. Adap-

tacja Portugalskiego Modelu Coachingu
w regionie łódzkim. Połączenie wystąpień na konferencji z dystrybucją podręcznika umożliwiło poznanie Łódzkiego Modelu Coachingu „na żywo” od
jego pomysłodawców, partnerów portugalskich, zespołu wdrażającego i co
najciekawsze ze strony uczestników –
odbiorców działań oraz „zabranie” tej
wiedzy ze sobą w postaci wydawnictwa.
Z uwagą śledzono wystąpienie dr Isabel
Guimarães i Rity Santos Silvy – ekspertów portugalskich.
Uśmiechy i komentarze towarzyszyły
prezentacji prof. Andrzeja Boczkowskiego (UŁ), który porównał zmiany
w umiejętnościach miękkich uczestników na różnych etapach projektu również w podziale na mężczyzn i kobiety.
Najwięcej emocji wyzwoliły wystąpienia absolwentów z coachami i pracodawcami. O zainteresowaniu problemem
i propozycją jego rozwiązania świadczyła ożywiona dyskusja, która trwała jeszcze długo w kuluarach podczas lunchu.

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami zastosowanymi w projekcie
PoMoC zapraszamy do pobrania elektronicznej wersji publikacji ze strony
frp.lodz.pl lub odebrania jej drukowanej
wersji w siedzibie Fundacji.
Publikacja jest bezpłatna, nakład drukowany - 300 egzemplarzy będziemy
wydawać do wyczerpania zapasów.
AP
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NASZE PROJEKTY

Panel dyskusyjny w projekcie RESPONS

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest polskim partnerem
projektu „RESPONS – Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami
– doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli”, który ma na
celu określenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w zawodzie menedżera
hotelu i menedżera restauracji zgodnie
z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
W dniu 13 maja 2014r. miał miejsce
panel poświęcony dyskusji nad utworzeniem Europejskich Ram Kwalifikacji dla
zawodów menedżera małego hotelu
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i menedżera restauracji. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele Irish Pub,
Loft Aparts, MAG-DAN Majewska
Sp.J., Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz
Zespołu
Szkół
EkonomicznoTurystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata
Sienna, ekspert z Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego w Łodzi. Uczestnicy zapoznali się z założeniami i przebiegiem
projektu RESPONS oraz z wynikami
badania ankietowego dotyczącego kwalifikacji
pożądanych
w
branży
HORECA* przeprowadzonym na grupie
menedżerów łódzkich hoteli i restauracji. Dyskusja skupiła się na próbie oceny
i uszczegółowienia wstępnej wersji zestawu umiejętności kwalifikacji i kompetencji społecznych dla menedżera
małego hotelu i menedżera restauracji.
Uczestnicy wnieśli wiele cennych uwag

z perspektywy własnych, często wieloletnich, doświadczeń w prowadzeniu
placówek tego typu. Wnioski z panelu
pomogą w stworzeniu finalnej propozycji Europejskich Ram Kwalifikacji, które mają ujednolicić na poziomie europejskim wymagania dotyczące kwalifikacji
menedżerów restauracji i małych hoteli.
Zakończenie prac nad ERK planowane
jest jesienią 2014r.
Więcej informacji o projekcie można
znaleźć na stronach internetowych
www.frp.lodz.pl/projekty.php?
id=respons oraz respons.pixeldepo.eu.
RŻ

*HORECA
Krajowych

- Międzynarodowy Związek
Organizacji

Hotelarskich,

Restauracyjnych i Cateringowych
http://www.horeca.pl/

NASZE PROJEKTY

Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
ambasador bezpieczeństwa i zdrowia pracy w Polsce

http://osha.europa.eu/pl

OSHmail - elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
w nowej formie

O

d maja 2014r. biuletyn zyskał nową formę – rozszerzona treść, szybszy i łatwiejszy dostęp, możliwość wybierania i zamawiania informacji na określone tematy, odświeżona grafika.

Bezpłatna subskrypcja miesięcznika z informacjami z całego świata dotyczącymi bhp (zmiany
w przepisach, raporty, opracowania, konkursy, kampanie) poprzez stronę internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródło: https://osha.europa.eu

Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję”

R

uszyła kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję” Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy z cyklu Zdrowe bezpieczne miejsce pracy na lata 2014-2015
dotycząca przeciwdziałania stresowi
i zagrożeniom psychospołecznym. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza
dnia 22 maja 2014r. na konferencję pt.
„Hałas i zagrożenia psychospołeczne
w pracy nauczyciela”. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska edukacyjnego, władz lokalnych
i tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy.

W programie przedstawienie metod
identyfikacji i oceny zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy,
w szczególności stresu i mobbingu, prezentacje profilaktyki chorób zawodowych nauczycieli oraz właściwości
i metody techniczne modyfikacji akustycznej sal lekcyjnych. Omówione będą
również europejskie inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowe informacje wraz z programem konferencji są dostępne na stronie
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy:
www.ciop.pl.
EK

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów
informacyjnych oraz będą mieli możliwość rozmowy ze specjalistami zajmującymi się problematyką stresu.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Internetowa platforma kojarzenia
partnerów w dziedzinie technologii
mobilnych

wany na zlecenie Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych.
Więcej informacji: http://erc.europa.eu/
apply-funding
IMI 2 – kolejna inicjatywa leków innowacyjnych

Stowarzyszenie 5G Infrastructure Partnership (http://5g-ppp.eu) uruchomiło
platformę do kojarzenia partnerów biznesowych działających w dziedzinie
technologii mobilnych i zainteresowanych udziałem w projektach programu
Horyzont 2020. Platforma znajduje się
pod adresem
http://5g-ppp.eu/5g-ppp-brokerageservice
Granty ERC – film instruktażowy

Granty ERC to granty dla początkujących naukowców przyznawane przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych
(European Research Council – ERC).
Wspierają przedsiębiorczych liderów
badań naukowych, zamierzających stworzyć lub wzmocnić zespół badawczy
i prowadzić niezależne badania naukowe
w Europie.
Film Step by step to ERC grants (http://
erc.europa.eu/step-step) został przygoto-
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• Discovery and validation of novel
endpoints in retinal diseases
• RADAR: Remote assessment of disease and relapse
http://www.imi.europa.eu/content/future
-topics
Beneficjenci projektów IMI 2 będą korzystali z wszystkich uproszczeń administracyjnych programu Horyzont 2020.

IMI 2 (Innovative Medicine Initiative 2)
jest kontynuacją Inicjatywy Leków Innowacyjnych, partnerstwa publicznoprywatnego pomiędzy Wspólnotą Europejską a Europejską Federacją Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego
(EFPIA).
Działania IMI 2 rozpoczną się w 2014 r.
i będą prowadzone przez 10 lat. Planowany budżet inicjatywy wynosi 3,3 mld
euro (1,6 mld euro UE – program Horyzont 2020, 1,6 mld euro EFPIA, możliwy wkład 225 mln euro z innych branż
nauk przyrodniczych, jeśli zdecydują się
włączyć do inicjatywy jako członkowie
lub partnerzy indywidualnych projektów).
W marcu 2014r. została opublikowana
nowa Strategiczna Agenda Badawcza:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/
files/uploads/documents/
IMI2_SRA_March2014.pdf
Lista planowanych tematów konkursowych na 2014r. obejmuje:
• Translational approaches to disease
modifying therapy of Type 1 Diabetes
Mellitus (T1DM)

Więcej informacji:
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2

INFRAVATION – innowacyjny transport drogowy
Konkurs Infravation na międzynarodowe projekty badawcze dotyczy innowacyjnej infrastruktury transportu drogowego - innowacyjnych technologii, rozwiązań i materiałów mających zastosowanie przy konstruowaniu nowych oraz
utrzymaniu istniejących obiektów infrastruktury drogowej.
Polskie podmioty mogą być partnerami
projektu.
Termin składania wstępnych wniosków:
30 czerwca 2014r.
Więcej informacji:
http://www.infravation.net

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki
w 2014r.

Więcej informacji na temat warunków stawianych wnioskodawcom, kryteriów, jakie powinny spełniać projekty, ogłoszenia o konkursach i instrukcje przygotowania wniosków o dofinansowanie na stronie internetowej:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Konkursy
OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji
tych projektów
PRELUDIUM
konkursy na projekty badawcze realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora

Terminy
przyjmowania
wniosków
17.III – 17.VI. 2014
15.IX - 15.XII.2014

17.III – 17.VI. 2014

17.III – 17.VI. 2014
15.IX - 15.XII.2014

16.VI – 16.IX.2014

FUGA
konkurs na staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie
SYMFONIA
konkurs na projekty międzydziedzinowe

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych

czerwiec
sierpień

STRATEGMED

GEKON

Ochrona własności intelektualnej przez patentowanie
CuBR
Badania naukowe i prace rozwojowe dla
przemysłu metali nieżelaznych

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
czerwiec
lipiec

16.VI – 16.IX.2014

Więcej informacji:

MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na
projekty badawcze mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan
wiedzy, których efektem mogą być odkrycia
naukowe

Terminy
składania
wniosków

PATENT PLUS

HARMONIA
konkurs na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej

Programy

Generator Koncepcji Ekologicznych

SONATA BIS
konkurs na projekty badawcze mające na
celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień
naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały
stopień naukowy doktora w okresie od 2 do
12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju jest zamieszczony harmonogram z orientacyjnymi terminami naboru wniosków
w poszczególnych konkursach. W najbliższych miesiącach
przewidywane są konkursy w następujących programach:

15.IX - 15.XII.2014

SONATA
konkurs na projekty badawcze mające na
celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień
naukowy doktora

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow

16.VI – 16.IX.2014

15.XII.2014
–
16.III.2015
15.XII.2014
–
16.III.2015
15.XII.2014
–
16.III.2015

Źródło:
http://www.kpk.gov.pl
http://ncbir.gov.pl
http://ncn.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://5g-ppp.eu
http://erc.europa.eu
http://www.imi.europa.eu
http://www.infravation.net
Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

MKS
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ZAPROSILI NAS

C

entrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego w Łodzi zorganizowało spotkanie
z dr. Jackiem Saryuszem-Wolskim, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Spotkania pt.
Przyszłość integracji europejskiej w świetle przemian w strefie euro
odbyło się w dniu 12 maja 2014 r.

Dr Jacek Saryusz-Wolski jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Łódzkiego. Od początku lat 80. należał do opozycji demokratycznej, jako zastępca rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej oraz sekretarz Rady Programowej Ośrodka Badań
Społeczno-Zawodowych przy łódzkim Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” (1980-1981).
Był pierwszym ministrem ds. europejskich Wolnej Polski. Jednym z architektów oraz negocjatorów stowarzyszenia i członkostwa Polski z Unią Europejską. W 2004 roku jako Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Łódzkiej został pierwszym polskim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a następnie w 2007 roku pierwszym Polakiem, który objął stanowisko
szefa komisji spraw zagranicznych PE. Od 2005 roku jako jedyny Polak sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej
Partii Ludowej, największej europejskiej partii politycznej, gdzie odpowiada za politykę wschodnią i energetyczną. Założył
Urząd Integracji Europejskiej, Kolegium Europejskie w Natolinie i Instytut Europejski w Łodzi, który kształci polskie elity do
pracy w instytucjach europejskich. Jest Komandorem Orderu Polonia Restituta, Kawalerem Francuskiej Legii Honorowej, został uhonorowany ukraińskim Orderem Za Zasługi oraz gruzińskim prezydenckim Orderem Św. Jerzego.
KK

P

rezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Malinowski na
debatę dotyczącą województwa łódzkiego
w ramach cyklu spotkań
REGION – GOSPODARKA – UNIA,

która odbyła się 14 maja 2014 r. o godz. 10.00 w budynku Biblioteki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
Spotkanie było okazją do omówienia sytuacji społeczno-gospodarczej regionu łódzkiego na tle kraju oraz wskazania kierunków rozwoju, które przyczynią się do poprawy pozycji gospodarki regionu. Podczas spotkania poruszono również temat nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju naszego województwa.
W spotkaniu wzięli udział politycy, kandydaci do Europarlamentu Europejskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw, studenci.
Na zakończenie uczestnicy oddali się degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez łódzkie firmy zrzeszone
w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.
ŁK

12

ZAPROSILI NAS

D

yrektor Biura Karier i Współpracy z Pracodawcami Pan Dariusz Koperczak w imieniu
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – Prof. Włodzimierza Nykiela do udziału w
III wykładzie eksperckim Absolwent VIP.

Spotkanie odbyło się w dniu 14 maja 2014 r. w Sali Kominkowej w Pałacu Biedermana
w Łodzi.
Wykład pt.: Po co kupować przedsiębiorstwa wygłosił Pan Konrad Pokutycki – prezes BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z.o.o.
MK

K

onfederacja Lewiatan na
uroczystą Galę Nagród Lewiatana,
która odbyła się 19 maja 2014 r. w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Następnie zostały wręczone nagrody:
Specjalna Zarządu dla prof. Leszka Balcerowicza i Za Odważne Myślenie dla Jerzego Owsiaka. Podczas gali swój wykład
miał prof. Leszek Balcerowicz
KW

C

entrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego na spotkanie informacyjne pt.
Setting up In China. How to bring your business to the world’s biggest market,
które odbyło się 20 maja 2014r. w siedzibie Centrum w Łodzi.

Partnerem merytorycznym spotkania był EU SME Centre – projekt Unii Europejskiej oparty na
konsorcjum izb handlowych. Spotkanie organizowane było w związku z utworzeniem Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, prowincji Syczuan w Chińskiej
Republice Ludowej.
MK

P

rzewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiego Kongresu Technologicznego, prof. Jerzy Buzek na
Kongres ETC 2014

organizowany we współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Gospodarki przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Politechnikę Wrocławską.
ETC odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca 2014 r. we Wrocławiu.
Będzie poświęcony instrumentom polityki reindustrializacji Europy i rozwojowi kluczowych technologii, z uwzględnieniem
źródeł finansowania w programach europejskich na lata 2014-2020. W panelach i sesjach problemowych wystąpi ponad
czterdziestu wybitnych europejskich ekspertów i polityków gospodarczych.
Rejestracja do 31 maja na stronie http://www.etcwroclaw.eu/
Organizatorzy zapraszają do udziału osoby zainteresowane rozwojem przemysłu i technologii.
AP
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Ośrodki Enterprise Europe Network
Izba Handlowo-Przemysłowa w Paryżu
Centrum Transferu Technologii w Gdańsku
i
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
zapraszają na

Francusko-polskie spotkanie kooperacyjne branży kosmetycznej
dnia 11 czerwca 2014 r. (środa)
do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Językiem roboczym spotkań jest angielski. Pomoc tłumacza - 100 EUR za dzień.
Możliwość spotkań w czwartek 12 czerwca rano (opcja).

KONKURSY

M

inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza
do składania nominacji w
międzynarodowym konkursie Fundacji
L'Oréal i UNESCO „For Women in
Science 2015”. Celem konkursu jest
uhonorowanie prac badawczych kobiet –
naukowców, które swoją siłą i zaangażowaniem w pozytywny sposób wpływają
na społeczeństwo. Złożenie wniosków z
polskimi kandydaturami możliwe jest za
pośrednictwem platformy www.fwis.fr
do 15 czerwca 2014r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją L'Oréal i Polskim Komitetem ds. UNESCO
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
„Dla Kobiet i Nauki”. Jest to już XIV
edycja programu stypendialnego dla
kobiet - naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. Do
zdobycia jest pięć rocznych stypendiów:
dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. Zgłoszenia w polskiej edycji można
składać do 31 maja.

Więcej informacji można znaleźć na
stronach:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/trwa-miedzynarodowy-konkurs-for-women-in-science.html
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
http://www.loreal.com
MK
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zwiększona liczba barier dla biznesu

K

onfederacja Lewiatan* opublikowała coroczny raport Czarna Lista Barier, dotyczący
przeszkód i ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W porównaniu
do listy z 2013 r., o 43 zwiększyła się
liczba barier.
Autorzy raportu wskazują, że w ostatnim
roku wprowadzono kilka korzystnych
zmian, ale mimo to kolejny rok z rzędu
liczba przeszkód wzrosła - z 417 do 460.
W raporcie lista barier jest szczegółowo
opisana, dla każdej z przeszkód przedstawiono opis problemu, jego przyczynę
prawną lub faktyczną oraz rekomendację
sposobu rozwiązania.
Poszczególne bariery występują w grupach problemowych:

 Zbyt wysokie, biorąc pod uwagę
obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki
i składki na ubezpieczenia społeczne.
A do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi.

 Zbyt sztywne, jak na obecny poziom
rozwoju gospodarczego, prawo pracy.

 Niedopasowanie systemu edukacji do
bieżących potrzeb i trendów gospodarki.

 Niestabilność regulacji w zakresie
ochrony środowiska.

 Niska efektywność zamówień publicznych.

 Przewlekłe i kosztowne dochodzenie
należności.

 Przewlekły i nieefektywny proces
upadłości.

 Utrudniony dostęp przedsiębiorców

*Konfederacja Lewiatan powstała w styczniu 1999 r.
Skupia 33 branżowe i 25 regionalnych związków pracodawców oraz 22 członków indywidualnych. W sumie
reprezentuje 3700 firm, zatrudniających 835 tys. pracowników. Jest członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno

prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych,
pocztowych...

-Gospodarczych i zaopiniowała ponad 3000 projektów

 Niska efektywność wykorzystania

członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu

ustaw i rozporządzeń ze sfer prawa mających wpływ na
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest od 2002 r.
zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan.

finansowej pomocy z UE

 Bariery utrudniające realizację inwestycji budowlanych i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni.

 Bariery w obszarze ochrony zdrowia.
 Bariery rozwoju branży energetycznej.

 Bariery w branży telekomunikacyjnej
i medialnej.
Bariery w działalności instytucji finansowych (branża bankowa i ubezpieczeniowa).
Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości często spotyka się z barierami
dotyczącymi wykorzystania środków
finansowej pomocy z UE - jako bezpośredni wykonawca projektów oraz jako
konsultant dla przedsiębiorstw sięgających po te środki.
Nasze doświadczenia wskazują na trafne
określenie barier w Czarnej Liście. Podczas konsultacji społecznych podkreślaliśmy przeszkody najbardziej uciążliwe
dla przedsiębiorców, które m.in. znalazły się na liście Lewiatana:

 Długi okres weryfikacji wniosków o
płatność, realizacji płatności i opóźnienia w płatnościach.

 Mała elastyczność budżetów projektów.

 Biurokratyczny system ubiegania się
o dotację i rozliczeń projektów.

 Brak jednoznacznej definicji zasady

 Częste zmiany wzorów wniosków
o płatność.

 Rozbudowane i niedostosowane do
poszczególnych podmiotów wymagania dotyczące przygotowania wniosków projektowych i biznes planu.

 Nadmiernie rozbudowane kryteria
formalne.

 Kryteria merytoryczne, które nie odpowiadają realiom prowadzenia biznesu oraz nie są możliwe do rzetelnej
weryfikacji podczas oceny wniosku.

 Niska jakość oraz duże rozbieżności
oceny wniosków o dofinansowanie.

 Niestabilność systemu pozyskania
środków i realizacji projektów, częste
zmiany, usztywnianie i komplikowanie systemu w odpowiedzi na pojedyncze nieprawidłowości.

 Nakładanie na beneficjentów obowiązków sprzecznych z przepisami
ogólnie obowiązującego prawa.
System kontroli zorientowany na penalizację nieprawidłowości.
Z pozostałymi barierami i rekomendacjami można zapoznać się na stronie
http://konfederacjalewiatan.pl/
dla_mediow/informacje_prasowe/1/
_files/2014_05/clb2014_2_.pdf
Źródlo: http://konfederacjalewiatan.pl/
AP

konkurencyjności.
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OKIEM STATYSTYKA
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
- 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
Ludność w latach 2004-2013
Stan w dniu 31 XII

Studenci szkół wyższych
na 10 tys. ludności w latach 2004-2012a

Współczynnik skolaryzacji nettoa
w roku 2004 i 2012

a Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz
resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek
zamiejscowych, od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które
wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Dane obejmują uczelnie
publiczne i niepubliczne (do roku akademickiego 2004/2005 określane jako szkoły wyższe
państwowe i niepaństwowe).

a Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na
danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku
określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. b Do 2006: technika, szkoły artystyczne dające
uprawnienia zawodowe i licea profilowane; od 2007 technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne i licea
profilowane. c Dane o liceach ogólnokształcących dotyczą roku 2006.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w roku 2004 i 2013

Produkt Krajowy Brutto (ceny bieżące)
na 1 mieszkańca w latach 2004-2011

Wskaźnik zatrudnienia według BAEL
w roku 2004 i 2012
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OKIEM STATYSTYKA

Stopa bezrobocia rejestrowanego
w latach 2004-2013
Stan w dniu 31 XII

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w latach 2004-2013

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
w roku 2004 i 2012
Stan w dniu 31 XII

Drogi publiczne w roku 2004 i 2012
Stan w dniu 31 XII

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej
Wartość całkowita projektów dofinansowanych
ze środków UE w latach 2004-2013
Stan w dniu 31 XII 2013 r.

Wartość dofinansowania projektów
ze środków UE w latach 2004-2013
Stan w dniu 31 XII 2013 r.
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

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 Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń.

Nr Ref

Opis oferty

BOUK20140223001

Brytyjska firma specjalizująca się w urządzeniach chłodniczych i do kontroli atmosfery, proponująca konkretne, będące
odpowiedzią na potrzeby klientów, rozwiązania w zakresie magazynowania
i przechowywania świeżych produktów
spożywczych (warzywa i owoce), poszukuje dystrybutorów na całym świecie.
W swoich rozwiązaniach firma wykorzystuje najnowsze narzędzia z zakresu bezpieczeństwa żywności.

BOSK20140127001

20120731020

BRFR20140219001

BOFI20140205001
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Innowacyjne słowackie przedsiębiorstwo,
ukierunkowane na technologie i rozwiązania ICT w sektorze turystyki, poszukuje
rzetelnych partnerów biznesowych/
dystrybutorów. Główne atuty firmy to:
portfolio zakończonych z sukcesem projektów, otwartość na nowe rozwiązania,
biegła znajomość języka angielskiego.
Francuski agent handlowy specjalizujący
się w odnawialnych źródłach energii
(systemy ogrzewania wody, energia słoneczna) oraz produktach pobocznych
proponuje swoje usługi firmom produkcyjnym, które planują sprzedaż na rynku
francuskim.
Francuska firma produkująca urządzenia
do uzdatniania powietrza dla dużych firm
farmaceutycznych, poszukuje podwykonawców działających w sektorze obróbki
blachy. Do wykonania są następujące
zadania: cięcie blachy stalowej, gięcie
i spawanie, malowanie proszkoweepoksydowe (opcjonalnie). Firma oferuje
długoterminowe umowy podwykonawstwa dla krótkich serii produktów: 50-100
sztuk rocznie.
Wiodąca fińska firma oferuje unikalne
produkty i usługi z zakresu digital singage
- komunikacji za pomocą wyświetlaczy
elektronicznych. Ekrany cyfrowe efektywnie łączą korzyści mass mediów z marketingiem targetowym. Pozwalają prowadzić
szerokie, łańcuchowe kampanie zarządzane przez Internet w czasie rzeczywistym.
wyświetlacze są połączone z serwerem w
chmurze za pomocą sieci Ethernet, bezprzewodowo lub połączeniem 3G/4G.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

6.

BRFI20140221001

Fińska firma - sprzedawca produktów do
pielęgnacji jamy ustnej dla aptek i pracowników służby zdrowia poszukuje
przemysłowego
producenta/
podwykonawcy z możliwością współopracowania i wytworzenia pastylek do
pielęgnacji jamy ustnej i/lub aerozolu
doustnego pod własną marką.

7.

BOAT20140122001

Austriacko-rosyjska firma, specjalizująca
się w opracowywaniu sprzętu hi-tech,
opracowała analizator genetyczny
"Nanophor-05M" (sekwencjoner DNA) do
sekwencjonowania nukleotydów cząsteczek DNA. Firma poszukuje partnerów
zainteresowanych podpisaniem umów
produkcyjnych lub o współpracy joint
venture.

8.

BOLT20140226002

Litewska hurtownia, działająca w branży
farmaceutycznej, kosmetyków dla dzieci
i matek, oferuje sprzedaż/przejęcie całości
firmy.

9.

BOES20140310003

Hiszpańska firma, produkująca wyposażenie dla profesjonalnych kuchni i specjalizująca się w palnikach gazowych, elektrycznych i dieslowych frytkownicach (do
churros, falafeli, makaronów ryżowych,
pączków, frytek, sajgonek) poszukuje
przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia sprzedaży w UE.

10.

BOES20140305003

Hiszpańska firma produkująca worki
jutowe poszukuje przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów.

11.

BOES20140303001

Hiszpański właściciel obiektów turystycznych poszukuje pośredników handlowych,
tj. touroperatorów i biur podróży, aby
promować swoją działalność w całej
Europie.

12.

BOES20140304001

Hiszpański producent toreb skórzanych
poszukuje dystrybutorów, jak również
zleceń produkcyjnych.

13.

BOPT20140305001

Portugalski producent mrożonych ciast
i przekąsek poszukuje pośredników handlowych lub dystrybutorów.

O

środek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, partner branżowy
wraz z organizatorem, Spółką Targową Międzynarodowe Targi Łódzkie serdecznie zapraszają do
wzięcia udziału w
„ŁÓDZKICH TARGACH ENERGETYCZNYCH”
które odbędą się w Łodzi w dniach 27-28 czerwca 2014 r.
Impreza ta stanowić będzie idealne miejsce do prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji
oraz integracji środowiska. Zapraszając przedstawicieli samorządów, władz lokalnych i ogólnopolskich,
nauki, biznesu, firm energetycznych i elektrycznych chcemy wspólnie uczestniczyć w budowie marki opartej na potencjale zasobów energetycznych kraju, zarówno odnawialnych jak i konwencjonalnych.
W dniach 25-27 czerwca 2014 r. odbywać się będzie w Łodzi Kongres „Łódzkie Energetyczne”, stanowiący jeden z najważniejszych aspektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. Energetyka odnawialna jak i konwencjonalna zostały uznane za kluczowe dziedziny
rozwoju.
Targi skierowane są do firm z branż:


wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii



doradztwo energetyczne i finansowe



informatyka, telekomunikacja, automatyka w energetyce



skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej



odnawialne źródła energii i ciepła oraz technologie ich pozyskiwania



ochrona środowiska w energetyce



osprzęt, urządzenia



transport indywidualny, zbiorowy i rozwiązania dla flot przyjaznych środowisku



inteligentne i energooszczędne oświetlenie uliczne, autostradowe oraz biur i domów



inteligentne instancje budynkowe domowe i biurowe

Więcej na: http://www.lte.targi.pl/
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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.
Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.

delu, opracowała praktykę dostosowaną
do realiów regionu łódzkiego. Zasadniczymi częściami Łódzkiego Modelu są;
coaching, mentoring i staże. Model ukazano na tle polskich i światowych metod
aktywizacji zawodowej młodzieży
z wyższym wykształceniem i specyfiki
szans rozwoju zawodowego osób młodych w naszym regionie. Publikację
wzbogacają oryginalne wypowiedzi
uczestników projektu – doradców zawodowych pełniących rolę coachów i absolwentów biorących udział w pilotażowym wdrożeniu modelu.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Dobre
praktyki. Katalog dobrych praktyk w
edukacji. Zeszyt 4, Wydawnictwo
i Pracowania Poligraficzna ŁCDNiKP,
Łódź 2014
Publikacja zawiera opisy dobrych praktyk ukierunkowanych na stymulowanie
aktywności oraz rozwój kompetencji
społecznych i zawodowych osób uczących się. Każdy opis jest autoryzowany,
co umożliwia nawiązanie kontaktu
z autorami programowych lub organizacyjnych innowacji. Opisy skatalogowano zgodnie ze stopniami edukacji – od
przedszkoli do szkół wyższych. Dodatkowy rozdział poświęcono Sieci Partnerskiej w obszarze monitorowania rynku
pracy w Obserwatorium Rynku Pracy
dla Edukacji ŁCDNiKP. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy
w pracach Obserwatorium. Publikacja
zawiera jej dobrą praktykę Rozwijanie
kompetencji kluczowych i zawodowych
poprzez międzynarodową mobilność –
z doświadczeń Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w projekcie
Q.Placements.NET. AP

Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Sadowskiej-Kowalskiej, Absolwenci uczelni na rynku pracy. Adaptacja
Portugalskiego Modelu Coachingu
w regionie łódzkim, Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Łódź 2014
Publikacja przedstawia wieloetapowy
proces adaptacji dobrej praktyki Wydziału Zarządzania Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Porto w zakresie kształtowania skuteczności absolwentów na rynku pracy. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, wykorzystując
kluczowe elementy portugalskiego mo-

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz.:
10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30
Szczegółowe informacje:
tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

Wnikliwie została przedstawiona część
ewaluacyjna. Czytelnik pozna także rekomendacje i propozycje udoskonalenia
modelu.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza osoby zainteresowane do pobrania publikacji z naszej strony WWW:
http://frp.lodz.pl/pmc/publikacja.php
lub kontakt z Fundacją w celu otrzymania wydania drukowanego.
Publikacja bezpłatna.
AP

