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STANDARD WSPÓŁPRACY
INSTYTUCJI OTOCZENIA
BIZNESU W REGIONIE ŁÓDZKIM
Wstęp

W

spółpraca instytucji
otoczenia biznesu jest
zagadnieniem, które
zostało już poruszone
w wielu opracowaniach instytucji rządowych i pozarządowych. Jednymi z wiodących publikacji są pozycje Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
z zakresu budowy skutecznego otoczenia
innowacyjnego biznesu w Polsce. Po raz
pierwszy kompleksowo poruszone tam
zostały stymulanty i bariery dla funkcjonowania i współpracy instytucji otoczenia biznesu1. Analiza barier we współpracy instytucji otoczenia biznesu wskazała kierunki zmian jakie powinny się
dokonać w obszarze budowania infrastruktury technicznej, funkcjonowania
ośrodków oraz świadczenia usług. Podstawowe rekomendacje dla rozwoju
współpracy instytucji otoczenia biznesu
wskazywały na potrzebę: większej konsolidacji systemu transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy, prowadzenie

bardziej efektywnych działań nastawionych na świadczenie usług proinnowacyjnych oraz wypracowania mechanizmów i wykorzystywanych narzędzi
zarządzania instytucjami otoczenia biznesu.

ny do intensyfikacji działań instytucji
wsparcia jest stworzenie standardów ich
współpracy. Standardy powinny
uwzględnić specyfikę instytucji, zarówno cel działania, jak i ich ofertę usług.

Do systemu innowacji w Polsce
przeniesiono już z powodzeniem wiele
zagranicznych praktyk, z których część
jest wykorzystywana zarówno w kraju
jak i regionie łódzkim. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: zasady
działania parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii, wsparcie pomysłów innowacyjnych, współpracę
z partnerami zagranicznymi w ramach
projektów regionalnych oraz tworzenie
oferty innowacyjnej instytucji otoczenia
biznesu i ich prawnej ochrony. Można
zdecydowanie stwierdzić, że zostały
zbudowane podstawy dla funkcjonowania tzw. instytucji wsparcia w Polsce.
Następnym krokiem, który jest niezbęd-

„Instytucje otoczenia biznesu
z definicji istnieją2, by wspierać innowacyjne i przedsiębiorcze inicjatywy”3.
Działalność ośrodków przyczynia się do
rozwoju regionów, wsparcia przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw. Instytucje otoczenia
biznesu w większości są jednostkami
pozarządowymi niezorientowanymi na
zysk, które wypracowane środki finansowe przeznaczają dla realizacji swojej
misji i celów statutowych. Instytucje
wsparcia przyczyniają się do przekształcenia wiedzy w nowe produkty, usługi,
technologie, techniki marketingowe,
rozwiązania organizacyjne i w coraz
większym zakresie decydują o sukcesie
rynkowym osób i przedsiębiorstw4. Zadania instytucji otoczenia biznesu przede

Instytucje otoczenia biznesu

1. J. Guliński, K. B. Matusiak (red.),System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010
2. Inaczej też instytucje wsparcia.
3. J. Bagiński, J. Kotra, E. Książek, P. Kwiatek, K. Lityński, A. Kopyto, M. Mażewska, A. Milczarczyk, W. Przybylski, A. Tórz, D. Trzmielak, Standardy działania i dobre praktyki
w ośrodkach innowacji, red. M. Mażewska, A. Milczarczyk, SOOIPP, Warszawa-Poznań 2013, s. 7..
4. K. M. Matusiak, M. Marzewska, R. Banisch, Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu w Polsce, PARP, Warszawa-Gdańsk-Poznań, 2011, s. 9.
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wszystkim skupiają się na dostarczaniu
informacji naukowych, technicznych
i rynkowych, pomaganiu w dostępie do
środków finansowych, zapewnianiu zasobów ludzkich, przekazywania umiejętności zarządzania, pomaganiu w zrozumieniu mechanizmów prawnych, ekonomicznych i społecznych, pomocy w dostępie do sieci współpracy5. Instytucje te
nabierają również ogromnego znaczenia,
jeśli uwzględnimy fakt, że nowe produkty i usługi są tworzone w warunkach
konkurencji technologicznej opartej
o komponenty wytworzone w sektorze
badawczo-rozwojowym i z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej danego regionu6.
Instytucje wsparcia i ich otoczenie
stymuluje transfer wiedzy, komercjalizację technologii i inkubację przedsiębiorstw. Korzystają one z finansowania
ich założycieli, ze środków publicznych
i również prywatnych, tworząc środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej. Jego zasadnicze cele to wsparcie procesów budowania infrastruktury
badawczo-rozwojowej, wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw. Instytucje otoczenia biznesu to ośrodki
innowacji wspierające procesy innowacyjne wykorzystując różnego typu formy
pomocy i usługi proinnowacyjne, wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji oraz dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informatycznych7.
Ośrodki innowacji i budowanie współpracy dla transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w regionie łódzkim
Podmiotami zaangażowanymi
w procesy innowacyjne poprzez transfer
wiedzy i komercjalizację technologii są

5.
6.
7.
8.

przede wszystkim ośrodki innowacji do
których zalicza się: parki naukowotechnologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości
(w tym inkubatory akademickie) preinkubatory, centra innowacji i transferu
technologii. Efektywna współpraca
ośrodków innowacyjności w celu wsparcia procesów transferu wiedzy i komercjalizacji technologii wymaga8:
1. Integracji z sieciami innowacji i budowania jakościowych relacji z biznesem i regionalnym otoczeniem.
2. Budowania prestiżu ośrodków innowacji poprzez uznany know-how
i najlepsze praktyki pochodzące
z ośrodków akademickich współpracujących z przemysłem (pozwoli to
firmom uzyskać instrument, w postaci zwiększonej wiarygodności rynkowej).
3. Aktywnego wsparcia procesów tworzenia akademickich firm, wykorzystując szeroki dostęp do doświadczeń
międzynarodowych i dobrych praktyk.
4. Wsparcia lokalnego rozwoju otoczenia w postaci sieci przedsiębiorstw
i instytucji naukowo-badawczych.
5. Poszukiwania instrumentów intensyfikacji współpracy nauki z przemysłem w ramach polityki regionalnej.
6. Włączenia się w tworzenie i realizację regionalnej strategii innowacji
(ma to kluczowe znaczenie dla wzrostu wiedzy i kształtowania świadomości proinnowacyjnej regionu).
7. Umiędzynarodowienia działalności
ośrodków innowacji i udział w projektach międzynarodowych (zbuduje
to umiejętności poruszania się na
rynkach międzynarodowych)

8. Powiększania kompetencji umożliwiających świadczenie usług proinnowacyjnych dla firm (wspólne projekty edukacyjno-szkoleniowe, staże
przedstawicieli ośrodków innowacji
w przedsiębiorstwach).
9. Stworzenia dostępu do wspólnej infrastruktury umożliwiającej ośrodkom innowacji na lepsze świadczenie
usług i wsparcie procesu transferu
wiedzy.
10. Działalności ośrodków innowacji
w Regionalnej Sieci Innowacyjności
i Przedsiębiorczości.
Współpraca ośrodków innowacji to
realizacja celu, jakim może być uzyskanie wzrostu ekonomicznego regionu
dzięki łączeniu potencjału akademickiego i przemysłowego. Ośrodki akademickie mające zasoby technologiczne (np.
laboratoria badawcze), intelektualne
(wiedzę naukową) produkują dobrze
wykształconą kadrę specjalistów, którzy
tworzą tak zwane firmy odpryskowe.
Nowe firmy technologiczne, aby miały
jakąkolwiek szansę powstania, rozwoju
i konkurowania na rynku, muszą uzyskać dostęp do infrastruktury umożliwiającej im stworzenie nowych rozwiązań.
Dla nich powinny być otwarte inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości
oraz parki naukowo-technologiczne.
W procesy powstawania i rozwoju firm
technologicznych powinny włączać się
centra innowacji i transferu technologii
zmniejszając, poprzez swoją ofertę usługową, ryzyko działalności gospodarczej
nowych firm. Partnerstwo ośrodków
innowacji pozwoli na wykorzystaniu
efektu mnożnikowego, które może polegać na zbudowaniu sieci powiązań pomiędzy ośrodkami innowacji a biznesem
i administracją publiczną w regionie.

J. Cieślik, K. Nikk, Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2011, s. 38–44.
R. D. Hisrich, M. P. Peters, Entrepreneurship, McGraw-Hill Higher Education, 2002, s. 94.
M. Matusiak, M. Marzewska, R. Banisch, op. cit., s.17.
R. Barski, A. Bartosik, S. Byczko, J. Cieślik, P. Głodek, J. Guliński, J. Koszałka, E. Książek, K. Lityński, K. Matusiak, A. Nowakowska, E. Stawasz, D. Trzmielak, A. Turyńska, K.
Poznańska, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak i J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa
2010, s. 10-30.

5

STANDARD WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE ŁÓDZKIM

Współdziałanie tych trzech sfer ułatwia
rozwój i funkcjonowanie nowych firm.
Z kolei administracja samorządowa poprzez promocję nowo pojawiających się
firm przyciągnie kapitał zalążkowy niezbędny do realizacji pomysłów na nowe
przedsięwzięcia w sektorze zaawansowanych technologii. Przedstawiciele
biznesu natomiast, widząc szansę na
rozwój, włączą się w programy naukowo
-badawcze na uczelniach i będą wspierać działania samorządu9.
Współpraca instytucji otoczenia biznesu z administracją publiczną
Region jest współtwórcą i odbiorcą skutków innowacji. Stąd dla realizacji procesów innowacyjnych niezbędna jest
współpraca ośrodków innowacji z administracja publiczną. Administracja samorządowa spełnia szczególna rolę w kreowaniu zapisów dokumentów strategicznych definiujących finansowanie polityki innowacyjnej i obszaru działalności
instytucji otoczenia biznesu10. Z czynnikiem związanym z władzą regionalną
połączony jest klimat dla rozwoju przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości
innowacyjnej) i nowych technologii.
Klimat dla biznesu jest szczególnie istotny, ponieważ identyfikuje ekonomiczne
możliwości rozwoju danego regionu.
Instytucje wsparcia pomagają firmom
adoptować wzorce, know-how i najlepsze praktyki w danym sektorze. Jeżeli
klimat dla działalności (i współpracy)
instytucji otoczenia biznesu jest pozytywny, przedsiębiorstwa mogą się trwale
wiązać z regionem. Przedsiębiorstwa
inwestują w zasoby personalne i pracownicy nabierają umiejętności innowacyjnych. Uczelnie i związane z nimi
instytucje otoczenia biznesu natomiast
dostosowują programy edukacyjne
i szkoleniowe do potrzeb rynku. Klimat

dla działania i wsparcia instytucji otoczenia biznesu może być identyfikowany
jako efekt regionalnej polityki oraz instytucjonalnych inicjatyw. Współpraca
instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej powinna odnosić się do:
1. Monitorowania procesu wdrażania
polityki innowacyjnej.
2. Kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie transferu wiedzy
i komercjalizacji technologii.
3. Włączania się reprezentantów instytucji otoczenia biznesu w planowanie
perspektywiczne.
4. Analizy trendów rynkowych w obszarze powstawania nowych sektorów, klastrów i przedsiębiorstw innowacyjnych.
5. Ustalenia wspólnych możliwych
działań, które są ważne dla regionu
i każdego uczestnika współpracy.
6. Stymulowania współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu.
7. Kreowania świadomości innowacyjnej w regionie.
8. Wspólnej promocji działań władz
regionu i instytucji otoczenia biznesu11.
9. Wspólnych przedsięwzięć samorządu
terytorialnego i instytucji otoczenia
biznesu dla kształtowania systemu
wsparcia innowacyjności.
Kształtowanie współpracy instytucji
toczenia biznesu i funduszy finansowania innowacji
Działalność instytucji wsparcia
i firm innowacyjnych jest uzależniona od
kompetencji personelu i funduszy kapitałowych. Dzięki funduszom innowatorzy mogą rozpocząć biznes. Z kolei dzięki wykorzystaniu obcych środków finan-

sowych przedsiębiorstwa technologiczne
mogą stworzyć firmę i budować biznes.
Z perspektywy działalności instytucji
otoczenia biznesu kluczowe znaczenie
dla polityki innowacyjnej regionu odgrywają fundusze kapitału zalążkowego,
sieci aniołów biznesu oraz fundusze
Venture Capital. Pierwsze to podmioty,
które wspierają przedsiębiorstwa we
wczesnych fazach rozwoju. Sieci aniołów biznesu wspierają finansowo projekty we wczesnych fazach rozwoju i perspektywiczne projekty biznesowe. Natomiast fundusze Venture Capital przede
wszystkim opierają swoje inwestycje na
projektach znajdujących się w fazie ekspansji rynkowej. Zadania instytucji otoczenia biznesu jest wsparcie funduszy
finansowania inwestycji poprzez przygotowanie przedsiębiorców do współpracy
z funduszami, odpowiednia selekcja
i analiza szans rynkowych projektów
biznesowych, wyszukiwanie wynalazków i wyników badań dla firm innowacyjnych i wdrożenia na rynku, świadczenie usług doradczych oraz łączenia
przedsiębiorstw, naukowców i funduszy12. Warunkiem włączania się inwestorów wysokiego ryzyka we współpracę
z instytucjami otoczenia biznesu jest
przede wszystkim:
1. Wymiana informacji o projektach
realizowanych w ośrodkach wsparcia.
2. Dbanie o bezpośrednie kontakty pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i funduszy wysokiego ryzyka.
3. Podmiotowe traktowanie przedsiębiorców poszukujących współpracy
z ośrodkami naukowo-badawczymi
w celu wprowadzania innowacji na
rynek.
4. Wyodrębnianie unikatowych kompetencji mających wpływ na pozyska-

9. Trzmielak D. M., Marketing nowych technologii i strategie regionalne oparte na transferze technologii, [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D.
M. Trzmielak, J. Sosnowski, Polska Akademia Nauk KPZK, Warszawa 2007, Biuletyn, zeszyt 235, s. 100-105 oraz D. M. Trzmielak, Komercjalizacja wiedzy i technologii, stymulanty
i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 2013, s. 92-98.
10.M. Nowak, M. Mażewska, S. Mazurkiewicz, Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną
11.Ewolucja polityk klastrowych Kraju Basków, red. A. Eriksson, PARP, Warszawa 2011, s. 28-50.
12.E. Dąbrowska, W. Halbersztadt, Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji, PARP, Warszawa 2011, s. 23-30.
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nie wsparcia kapitałowego przez
przedsiębiorców.
5. Niwelowanie luki kapitałowej poprzez wspólne poszukiwanie przez
instytucje otoczenia biznesu partnerów finansowych dla swoich odbiorców usług proinnowacyjnych.
Analizując obecną sytuację w instytucjach otoczenia biznesu i przyszłe
kierunki rozwoju przedsiębiorstw, można stwierdzić, że współpraca ośrodków
wsparcia może w dużym stopniu zapewnić transfer wiedzy ze sfery nauki do
biznesu i komercjalizację technologii
przez przedsiębiorców. Współpraca instytucji otoczenia biznesu ułatwi też
poszukiwania prywatnych środków finansowych na wprowadzanie innowacji
na rynek, tworzenie nowych przedsiębiorstw technologicznych oraz poszukiwanie nabywców na wyniki badań. Najskuteczniej mogą to robić, uwzględnia-

jąc potrzeby przedsiębiorców nie tylko
przez pryzmat jednej instytucji, sieci
współpracy ośrodków wsparcia. W odniesieniu do regionalnego wzrostu ekonomicznego, który również jest uzależniony od transferu wiedzy i technologii
do przedsiębiorstw (regionu), można
ocenić, że współpraca instytucji otoczenia biznesu wpływa na relokację sektorów przemysłowych, kreowanie knowhow i ekspansję firm, budowanie nowych firm opartych na wiedzy oraz partnerstwie.
Autor: Dr Dariusz M. Trzmielak
Dyrektor Centrum Transferu Technologii UŁ,
członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów
i Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości
w Polsce

Foto: Microsoft Corp.
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SŁOWNICZEK POJĘĆ PRAWNYCH
POSTĘPOWANIA PRZYŚPIESZONE W PROCESIE CYWILNYM
- SZYBKIE I SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
CZĘŚĆ IV*

D

ochodzenie należności na
drodze postępowania sądowego często bywa czasochłonne i wymagające
dużego nakładu pracy, związanej z dopełnieniem wszelkich procedur. Dążąc
do odzyskania należności przedstawiającej dużą wartość, wierzyciel jest skłonny
poświęcić czas i ponieść koszty na
wstępnym etapie postępowania, licząc na
korzystny wyrok i odzyskanie dochodzonej kwoty. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku drobnych roszczeń.
Wierzyciel w takim wypadku często
rezygnuje z wszczynania postępowania
sądowego, nie chcąc uczestniczyć
w skomplikowanym procesie i generować dodatkowych kosztów związanych
dochodzeniem swoich praw. Istotnym
udogodnieniem dla podmiotów dochodzących w procesie cywilnym drobnych
roszczeń, jest wprowadzone ustawą
z dnia 24 maja 2000 r. postępowanie
uproszczone.

CZĘŚĆ IV: POSTĘPOWANIE
UPROSZCZONE
Postępowanie uproszczone należy
do postępowań odrębnych procesu cywilnego. Zaliczane jest do postępowań
przyśpieszonych, z uwagi na zastosowane w ramach tego postępowania instrumenty prawne służące uproszczeniu
i skróceniu czasu rozpoznawania sprawy
cywilnej.
W postępowaniu uproszczonym
rozpoznawane są sprawy mniejszej wagi,
należące do właściwości sądów rejonowych. Chodzi przede wszystkim o spra-
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wy, w których powód dochodzi roszczeń
wynikających z umów, jeśli wartość
przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych. W omawianym postępowaniu mogą być ponadto rozpoznawane, bez względu na wartość przedmiotu sporu, sprawy o zapłatę czynszu
najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu
korzystania z lokalu mieszkalnego
w spółdzielni mieszkaniowej.
Jeżeli dana sprawa cywilna nadaje
się do rozpoznania w postępowaniu
uproszczonym, przewodniczący wydaje
odpowiednie zarządzenie i proces przebiega według reguł postępowania
uproszczonego. Pisma procesowe wnoszone przez strony w tym postępowaniu
wymagają zachowania kwalifikowanej
formy pisemnej. Pozew, odpowiedź na
pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego
i pisma zawierające wnioski dowodowe
muszą być wniesione na właściwym
formularzu urzędowym, który można
pobrać ze strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości
http://
bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
formularze-pism-procesowych-wpostepowaniu-cywilnym/ lub otrzymać
w formie papierowej w sekretariacie
sądu. Wymóg wnoszenia pism procesowych na formularzach urzędowych, zawierających właściwe pouczenia i wyjaśnienia, upraszcza z pewnością proces
sporządzania właściwego pisma przez
stronę, zwłaszcza gdy działa ona bez
profesjonalnego pełnomocnika. Ustawa
zakazuje ponadto kumulacji roszczeń
w procesie. Jednym pozwem można do-

chodzić tylko jednego roszczenia, chyba
że roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. Niedopuszczalna jest również zmiana powództwa w toku postępowania, a także
ograniczona została możliwość wytaczania powództwa wzajemnego oraz zgłaszania zarzutu potrącenia. Uproszczone
zostało ponadto postępowanie dowodowe. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie w postępowaniu uproszonym dowodu z opinii biegłego, z uwagi na nieskomplikowany stan faktyczny sprawy
i niewspółmierność kosztów związanych
ze sporządzeniem opinii przez biegłego
w stosunku do wartości przedmiotu sporu. Co więcej, w postępowaniu uproszczonym sąd uznając, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może bez
przeprowadzania dowodów w tym zakresie, zasądzić w wyroku odpowiednią
sumę według swojej oceny, opartej na
rozważeniu wszystkich okoliczności
sprawy.
Nie tylko postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ale także postępowanie odwoławcze przebiega według
uproszczonej i przyśpieszonej procedury. Strona postępowania może zrzec się
doręczenia jej uzasadnienia wyroku, jak
również zrzec się prawa do wniesienia
apelacji, co znacznie przyśpiesza uprawomocnienie się wyroku. Jeżeli jednak
dojdzie do wniesienia apelacji, musi ona
zostać oparta na ściśle określonych zarzutach, a więc wskazywać naruszenie
przepisów prawa materialnego lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli
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mogło mieć ono wpływ na wynik sprawy. Ponadto dopuszczalnym jest wniesienie apelacji opartej na później odkrytych faktach lub dowodach, jeśli strona
nie mogła z nich skorzystać wcześniej
w toku postępowania. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelacje w składzie
jednoosobowym i co do zasady na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.
Nie przeprowadza ponadto postępowania
dowodowego, poza dowodem z dokumentów, co powoduje znaczne przyśpieszenie i uproszczenie postępowania.
Istotnym udogodnieniem dla stron
postępowania jest również odrębne uregulowanie kwestii opłaty sądowej od
pozwu oraz apelacji. W postępowaniu
uproszczonym opłata sądowa ma charakter opłaty stałej, która wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu,
wartości przedmiotu umowy lub wartości przedmiotu zaskarżenie, 30,00 złotych, 100,00 złotych, 250,00 złotych
albo 300,00 złotych. Taka regulacja powoduje zmniejszenie kosztów procesu
oraz upraszcza procedurę wyliczania
właściwej opłaty sądowej.
W świetle powyższego omówienia
należy stwierdzić, iż postępowanie

uproszczone, dzięki zastosowaniu szeregu instrumentów prawnych, umożliwia
stosunkowo szybkie i proste rozpoznanie
sprawy cywilnej oraz uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia. Jest rozwiązaniem
ułatwiającym dochodzenie drobnych
roszczeń i dzięki uproszczonej oraz sformalizowanej procedurze umożliwia podmiotom realizowanie swoich praw nawet
bez konieczności korzystania z usług
profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie może stanowić pułapkę i w sytuacji niewłaściwego sformułowania żądania pozwu lub wskazania nieprzekonujących faktów i dowodów (w związku
z niedopuszczalnością późniejszej zmiany powództwa) powodować wydanie
niekorzystnego dla powoda wyroku.

Autor. Natalia Ogrodniczak, mgr prawa
stacjonarnego Uniwersytetu Łódzkiego

Źródła:
Kodeks postępowania cywilnego z dnia
17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.
296), art. 505(1)-505(14)
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
2005 Nr 167 poz. 1398), art. 28
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
formularze-pism-procesowych-wpostepowaniu-cywilnym/
S.Cieślak, Postępowania przyśpieszone
w procesie cywilnym. Zarys postępowania
nakazowego,
upominawczego
i uproszczonego, C.H. BECK, Warszawa, 2004 r.
M. Manowska, Postępowania odrębne w
procesie cywilnym, LexisNexis, Warszawa, 2010 r.

*Artykuł jest IV częścią cyklu, poprzednie ukazały się w Biuletynach Informacyjnych Nr 1(102), 2(103) i 3(104) 2014. Niniejszy tekst ukazał się w Biuletynie
EuroInfo Nr 151 Maj 2014; przedruk za zgodą redakcji i Autorki.

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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NASZE PROJEKTY

Projekt Q.Placements.Net zbliża się do końca

P

artnerzy
projektu
Q.Placements.NET spotkali się
w dniach 22-23 maja w Gandawie (Belgia).

Podsumowano
osiągnięcia projektu.

dotychczasowe

Instytucje partnerskie projektu wyselekcjonowały w 10 krajach Unii Europejskiej ponad 300 firm, w każdej opisując oferowane stanowiska pracy. Międzynarodowa baza przedsiębiorstw
i miejsc stażowych jest rozszerzana
i aktualizowana. Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości wybrała do bazy
ponad 40 firm.
Blisko 60 młodych osób, pełnoletnich uczniów ostatnich lat nauki, studentów, absolwentów, wyjechało na pilotażowe staże i praktyki. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca maja
2014r. zorganizowała 3 staże dla absolwentów hiszpańskich w polskich firmach – w instytucji pozarządowej,
w laboratorium kliniki medycznej
i w laboratorium przedsiębiorstwa chemicznego. Dwaj młodzi Włosi rozpoczęli staże w czerwcu 2014r. – jeden w kancelarii prawa gospodarczego, drugi
w centrum rozwiązań automatyki.
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W ubiegłym roku FRP zorganizowała
wyjazd studenta Wydziału Prawa UŁ na
staż do kancelarii w Wielkiej Brytanii.
Jeszcze w tym roku przyjmiemy studentkę zarządzania Uniwersytetu w Modenie.
Rezultaty są pozytywne. Poprzez
pobyt i naukę w zagranicznych firmach
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe, informatyczne i kompetencje zawodowe. Poznali życie i pracę
w wielokulturowym otoczeniu, rozwija-

jąc postawy społeczne i obywatelskie.
Zdobyli doświadczenia praktyczne. Nawiązali nowe kontakty, usamodzielnili
się, stali się bardziej pewni siebie
i przedsiębiorczy. Istotny wpływ na jakość praktyk i staży mają instytucje koordynujące oraz ich współpraca między
sobą, z przedsiębiorstwami i uczestnikami. Osiągnięcia projektu będą przedstawione podczas międzynarodowej konferencji, zaplanowanej na drugą połowę
września w Brukseli.

NASZE PROJEKTY

Gospodarzem spotkania w Gandawie była Izba Handlowa Wschodniej
Flandrii VOKA (Voka Chamber of
Commerce of East Flanders). Organizatorzy zadbali, aby w programie uwzględnić czas na poznanie historii miasta
i jego wspaniałych zabytków podczas
malowniczego rejsu kanałami Gandawy.
Polskie rezultaty projektu
Q.Placements.NET zostały zaprezentowane 15 czerwca 2014r. na konferencji
Aktywizacja zawodowa absolwentów
uczelni na łódzkim rynku pracy – z doświadczeń międzynarodowych projektów
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
MKS

Q-Placements.NET: Europejska sieć na rzecz promocji praktyk
zawodowych za granicą (The European host companies network
for the promotion of international workplace training for IVET
students and apprentices)
październik 2011 – wrzesień 2014
Projekt prowadzi międzynarodowe konsorcjum:
lider - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, Hiszpania,
partnerzy - trzynaście instytucji z dziesięciu krajów europejskich
(Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Wielka
Brytania, Włochy, Szwecja). Polskim partnerem jest Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Projekt jest finansowany w 75% z programu Uczenie się przez całe
życie, Leonardo da Vinci – Tworzenie europejskich sieci instytucji oraz
w 25% ze środków własnych Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji stronach internetowych projektu:
http://www.frp.lodz.pl/qnet
http://www.q.placements.eu
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
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Spotkanie partnerskie w projekcie RESPONS

W

dniach 2-3 czerwca 2014 r.
w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
odbyło się kolejne spotkanie partnerów
w projekcie RESPONS, który jest skierowany do przedsiębiorstw z branży
hotelarsko-gastronomicznej.
Jednym z głównych zadań w projekcie jest utworzenie propozycji Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) dla
zawodów menedżera małego hotelu
i menedżera małej restauracji. Opracowany został opis efektów kształcenia
w tych dwóch zawodach, które każdy
z partnerów przygotuje biorąc pod uwagę specyfikę sektora hotelarskiego i gastronomicznego w swoim kraju. Po analizie propozycji krajowych zostanie
opracowany wspólny projekt ERK.

FRP współpracuje w projekcie z ekspertem z Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
W dalszej części spotkania partnerzy omówili postęp prac w projekcie
i ustalili harmonogram dalszych działań,
które będą obejmować, m. in., opracowanie wirtualnej mapy prezentującej
kompetencje pożądane wśród kadry zarządzającej z sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Odbędą się również
seminaria tematyczne dla hotelarzy
i restauratorów. Projekt zakończy się we
wrześniu 2015 r. Więcej informacji na
stronach http://www.frp.lodz.pl/
projekty.php?id=respons
i http://responsalliance.eu.
RŻ

Europejskie Ramy Kwalifikacji mają na celu umożliwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w toku edukacji
w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Składają się z 8 poziomów obejmujących wiedzę od poziomu podstawowego do specjalistycznego; poziomy odpowiadają etapom kształcenia w systemie edukacji (np. poziom 6 to studia I stopnia, poziom 7 – studia II stopnia).
ERK w projekcie RESPONS zostaną opracowane dla poziomu 5, czyli odpowiadającego wykształceniu średniemu.
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Francusko-polskie spotkania
kooperacyjne branży kosmetycznej
Łódź, 11 czerwca 2014 r.

I

zba Przemysłowo-Handlowa w Paryżu, ośrodek Enterprise Europe
Network zaprosiła do współpracy
ośrodki w Polsce (Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Centrum Transferu Technologii w Gdańsku)
przy organizacji spotkania kooperacyjnego podczas misji handlowej przedstawicieli klastra Dolina Kosmetyczna, jednego ze światowych centrów badawczych,
zrzeszających ponad 800 firm działających we francuskim przemyśle kosmetycznymi perfumeryjnym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 7 firm z regionu łódzkiego (PGF SA,
FK Pollena Ewa SA, Delia Cosmetics Sp. z o. o., AR-POL, ELFA PHARM Sp. z o.
o., Albea Poland Sp. z o.o., Technopark Łódź), 4 z regionu Pomorza (Impuls, Morena
Sp. z o.o., P. W. TAGO, Symbios Sp. z o. o.) i 1 z Warszawy (FUH Segapharm).
KK

http://www.cosmetic-valley.com/page/
presentation/key-figures/
Celem misji było:


znalezienie polskich dystrybutorów
dla francuskich produktów (środki do
makijażu, środki do pielęgnacji urody,
perfumy)



znalezienie polskich producentów dla
francuskich podwykonawców sprzedających komponenty, związki kosmetyczne, opakowania, oprogramowanie. Poszukiwana współpraca mogła dotyczyć też produkcji lub transferu wiedzy technologicznej.

Wybrano Łódź jako miejsce,
w którym francuski klaster ma największe możliwości nawiązania partnerstwa
z polskimi firmami sektora farmaceutyczno-kosmetycznego.
Rozmowy B2B, przygotowane
zgodnie ze standardem Enterprise Europe Network, były istotną częścią misji.
Miejscem spotkań była siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Każda
z 12 zarejestrowanych polskich firm
miała 45 min. na rozmowę z przedstawicielami 9 firm francuskich. Harmonogram spotkań obejmował 7 rund rozmów
od godz. 09.30 do 16.15 z przerwą na
lunch.
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

http://osha.europa.eu/pl

Ramy strategiczne Unii Europejskiej dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020

6

czerwca Komisja Europejska przedstawiła nowe ramy strategiczne Unii
Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2014–2020. Określają one najważniejsze wyzwania i cele
strategiczne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, wskazują działania
i instrumenty do ich wykonania.
Podstawowe wyzwania to:


poprawa wyników państw członkowskich pod względem wdrożenia, w szczególności w małych
i średnich przedsiębiorstwach,
skutecznych środków/działań
zapobiegania zagrożeniom,



poprawa ochrony przed chorobami związanymi z pracą poprzez
eliminowanie istniejących i nowych zagrożeń,



sprostanie zmianom demograficznym (zwiększanie się liczby ludzi
w wieku powyżej 60 lat, starzenie
się ludności w wieku produkcyjnym).

Cele strategiczne sformułowano
następująco: dalsze ujednolicenie strategii krajowych, ułatwienie przedsiębiorcom, w szczególności MŚP, stosowania
przepisów bhp poprzez poprawę jakości
wytycznych i udostępnienie praktycznych narzędzi, lepsze egzekwowanie
przepisów bhp przez państwa członkowskie, uproszczenie przepisów, odniesienie się do kwestii starzenia się siły roboczej, pojawiania się nowych zagrożeń,
ochrony przed chorobami związanymi
z pracą i chorobami zawodowymi,
sprawniejsze gromadzenie danych statystycznych i opracowanie baz danych,
lepsza koordynacja unijnych i międzynarodowych działań i lepsza współpraca
z organizacjami międzynarodowymi.

OiRA (Online Interactive Risk
Assessment), internetowa, interaktywna
aplikacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, umożliwiająca ocenę ryzyka na stanowisku pracy,
została powołana w komunikacie Komisji Europejskiej jako jedno z kluczowych
narzędzi we wdrażaniu ram strategicznych bhp.
Pełny tekst Komunikatu Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów
w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na lata 2014-2020:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?
langId=pl zakładka: Dokumenty i publikacje
MKS

Koszty stresu i zagrożeń psychospołecznych w pracy

E

uropejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy opublikowała
raport nt. kosztów stresu i zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą Calculating the cost of work-related stress
and psychosocial risks (ISSN: 18319351, ISBN: 978-92-9240-420-8).
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Raport wskazuje i analizuje koszty,
które obciążają firmy wskutek absencji
i obniżonej produktywności oraz koszty,
które ponoszą osoby dotknięte tymi zagrożeniami, wynikające z pogorszenia
stanu zdrowia i obniżenia jakości życia.

Raport można pobrać ze strony
internetowej Agencji:
https://osha.europa.eu/pl/publications.
MKS

NASZE PROJEKTY

OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

Stres w natarciu

J

ednym z narzędzi kampanii EU
OSHA Stres w pracy? Nie, dziękuję!
(kampania Zdrowe i bezpieczne miejsca
pracy na lata 2014-2015) są nowe filmy
o Napo:
Stres w natarciu, Idealny pracownik, Zawsze w zasięgu, Nadchodzą
zmiany, Trochę szacunku, Sprzeczne
polecenia, Licznik stresu, Koszmar ul.
Szpitalnej.

Napo dowcipnie i obrazowo wskazuje na niektóre przyczyny zagrożeń
psychospołecznych w pracy, skłaniając
w ten sposób do refleksji, dyskusji i podejmowania działań zaradczych lub/i
zapobiegawczych.
Filmy do pobrania ze strony:
http://www.napofilm.net/pl .
MKS

OSHmail - elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

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

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
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5 rad, jak uniknąć pułapek
związanych z własnością
intelektualną
1.

Nie zakładaj, że wystarczy zarejestrować firmę, aby inni nie używali jej nazwy. Zastrzeż znak
towarowy, aby w przyszłości
uniknąć spraw sądowych.

3.

Brak ® nie oznacza, że ktoś nie
zarejestrował znaku towarowego.
A jeśli masz zarejestrowany znak,
upewnij się, że używasz go właściwie.

2.

Nigdy nie mów znajomym o nowym wynalazku przed uzyskaniem patentu. Aby ochronić swoją własność zastosuj umowę
o nieujawnianiu informacji lub
o poufności przed ogłoszeniem
patentu.

4.

Nie zakładaj, że jeśli płacisz podwykonawcy np. za stworzenie
strony internetowej, to jesteś właścicielem praw autorskich do tej
strony. Własność powinna być
jasno określone przy każdym
podwykonawstwie.

5.

Nie pomijaj kwestii własności
intelektualnej w umowach o pracę. Umowy powinny jednoznacznie określać, że to firma jest właścicielem wszystkich wynalazków, oprogramowania, wzorów
itp. opracowanych przez personel.

Źródło: Enterprise Europe Network Newsletter***NetWorth June 2014

een.ec.europa.eu
MKS

ZAPROSILI NAS

P

olsko-niemieckie spotkania kooperacyjne podczas VI Forum Nowej Gospodarki, Katowice, 13 czerwca 2014r.

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach, przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zorganizowały wraz z partnerem niemieckim z Landu Północna Nadrenia – Westfalia (ZENIT) spotkania B2B podczas VI Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. Gospodarzem imprezy był Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum przy ul. Ligockiej.
24 przedsiębiorstwa polskie i 9 niemieckich, głównie z sektora energetyki i odnawialnych źródeł energii, przeprowadziło 55 dwustronnych rozmów biznesowych. Uzupełnieniem było 35 rozmów polsko-polskich. Trzy firmy z regionu łódzkiego nawiązały relacje biznesowe z przedsiębiorstwami niemieckimi.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0270
KK
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ZAPROSILI NAS

3E

– ekonomicznie, ekologicznie, energooszczędnie

Jak zmniejszyć zużycie i koszty energii? Jak i dlaczego warto budować energooszczędnie? Co to są odnawialne
źródła energii i jak z nich korzystać? Jak przerobić samochód spalinowy na elektryczny i czy to się opłaca?
Odpowiedzi na te i inne pytania związane z korzystaniem z energii w naszym codziennym życiu poznaliśmy podczas odbywających się po raz pierwszy w naszym regionie Łódzkich Targach Energetycznych. Impreza odbyła się w dniach 27 - 28 czerwca
w Łodzi. Organizatorem wydarzenia były Międzynarodowe Targi Łódzkie, a Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości została patronem branżowym.
W nowej hali Expo przy al. Politechniki 4 swoją ofertę przedstawiło blisko 100 firm działających w zakresie wytwarzania ciepła
i dystrybucji energii, zarówno w oparciu o konwencjonalne jak i odnawialne źródła. Zaprezentowane zostały inteligentne, energooszczędne i proekologiczne rozwiązania dla wszystkich grup odbiorców: administracji publicznej, biznesu i klientów indywidualnych. Gratką dla odwiedzających były samochody hybrydowe, mające napęd elektryczny oraz możliwość przetestowania
elektrycznych rowerów, zyskujących coraz większą popularność jako środek komunikacji w mieście i będących alternatywą dla
tradycyjnych jednośladów.
Osoby planujące remont lub budowę domu mogły dowiedzieć się na czym polega budownictwo energooszczędne i jakie zastosować rozwiązania, aby zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i energii elektrycznej. Można było również uzyskać informacje na
temat dotacji do paneli słonecznych i fotowoltaicznych oraz umówić się na audyt energetyczny. Zwiedzający mogli zasięgnąć
informacji o:


nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach w energetyce



budownictwie energooszczędnym (inteligentnym) i pasywnym



rodzajach paneli słonecznych i panelach
fotowoltaicznych



odnawialnych źródłach energii czyli
energii słonecznej, wodnej, wiatrowej.



ofercie producentów samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych



efektywności energetycznej czyli unikaniu strat w energii oraz zastosowaniu
ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań zużycia energii konwencjonalnej



pomocy prawnej i doradztwie związanym z wprowadzeniem w domu lub
w firmie nowoczesnych rozwiązań energetycznych



możliwościach zwiększenia efektywności własnej działalności poprzez wprowa d z a n i e n o wyc h t e c h n o l o g i i
z dziedziny energetyki i automatyki



nowoczesnym, energooszczędnym
oświetleniu (LED).

Podczas targów nie zabrakło licznych spotkań i wystąpień przedstawicieli firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz kół naukowych
prezentujących innowacyjne rozwiązania z dziedziny energetyki, wskazujących konieczność wprowadzenia zmian w polityce
energetycznej oraz o potrzebie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Szczegółowe informacje o targach znajdują się na stronie www.lte.targi.pl.
Źródło: Notatka prasowa, Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.

17

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
WIADOMOŚCI Z KPK
Granty ERC dla doświadczonych naukowców

Horyzont 2020: fundusze na energetykę

Europejska Rada ds. Badań Naukowych
(European Research Council – ERC)
ogłosiła 17 czerwca 2014 r. konkurs
ERC-2014-AdG na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced
Grants).

Program „Horyzont 2020” jest programem na lata 2014-2020 oraz stanowi
główne narzędzie UE w zakresie promowania badań naukowych w dziedzinie
energii. Na wsparcie wysiłków w dziedzinie czystej i bezpiecznej energii oraz
wydajności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przewidziano środki
finansowe w wysokości 5,931 mld EUR.
Obecnie trwają konkursy rozpisane
w ramach działań obszaru Bezpieczna,

Konkurs adresowany jest do naukowców
wszystkich narodowości o uznanym dorobku naukowym. Projekt może być
realizowany w instytucji mającej siedzibę w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Wskazano następujące trzy główne obszary badawcze: Physical Sciences&Engineering, Life Sciences, Social
Sciences&Humanities. Cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim
stopniu ryzyka naukowego, prowadzące
do ważnych odkryć i przełomowych
wyników.

czysta i efektywna energia Programu
Ramowego Horyzont 2020 na rok 2014
i rozpoczynają się lub są przygotowywane na rok 2015. Konkursy na projekty
adresowane są zarówno do instytucji
naukowych, badawczych, indywidualnych naukowców jak i sektora dużych
przedsiębiorstw i MŚP.

Konkursy programu Horyzont 2020 – termin składania wniosków w sierpniu
Grupa tematyczna SOCIETAL CHALLENGES
(Wyzwania społeczne)

Termin składania
wniosków

DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND
TRUST

28.08.2014

Maksymalnie można ubiegać się o grant
w wysokości 2,5 mln euro na 5 lat.

DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

28.08.2014

Termin składania wniosków: 21 października 2014 r.

BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY

28.08.2014

FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM

28.08.2014

GREEN VEHICLES 2014

28.08.2014

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

28.08.2014

Więcej informacji na Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/calls/erc-2014adg.html
http://erc.europa.eu

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
index.html
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INFORMACJE DOTYCZĄCEPROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Najbliższe konkursy programu COSME
More favourable conditions for business creation and growth
Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries

16.09.2014

Supporting Entrepreneurs
Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative)

20.08.2014

ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS 2014

17.07.2014

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

Konkurs STRATEGMED

Konkurs ERA.Net RUS PLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłosiło konkurs w programie Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych –
STRATEGMED. Celem Programu jest
postęp w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej
w oparciu o wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych prowadzonych
w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej.
W wyniku projektów zostaną opracowane i wdrożone nowe metody profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz
rehabilitacyjne.

Kolejny międzynarodowy konkurs
w programie ERA.Net RUS PLUS dotyczy ścieżki SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T). Poprzez projekty S&T
należy rozumieć projekty badawczorozwojowe (R&D) realizowane przez
konsorcja naukowe, ukierunkowane na
wytworzenie nowej wiedzy poprzez badania podstawowe, prace rozwojowe
i badania przemysłowe, przy czym każdy z partnerów aktywnie realizuje wyznaczone cele, które razem złożą się na
osiągnięcie wspólnych założeń projektu.
Celem konkursu jest stworzenie długoterminowej współpracy w dziedzinie
badań i innowacji pomiędzy państwami
członkowskimi UE i stowarzyszonymi
a Rosją.

Nabór wniosków będzie prowadzony
w elektronicznym systemie OSF
(https://osf.opi.org.pl) przez 60 dni od
daty otwarcia.
Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programystrategiczne

Konkurs dotyczy następujących tematów: nanotechnologie, środowisko/
zmiany klimatu, zdrowie.

Wnioski należy składać poprzez system
elektroniczny „PT-Outline”:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/
RUS_ST2014
Termin składania wniosków wstępnych:
25 września 2014 r.
Więcej informacji:
http://www.ncbir.gov.pl/programymiedzynarodowe
http://www.eranet-rus.eu

Źródło:
http://www.kpk.gov.pl
http://ncbir.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://erc.europa.eu
http://www.eranet-rus.eu

MKS
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OKIEM STATYSTYKA
MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Mieszkania oddane do użytkowania w 2013 r.

Mieszkania oddane do użytkowania w 2013 r.
według miesięcy

Dynamika mieszkań oddanych
do użytkowania w 2013 r.
analogiczny okres roku 2012=100
Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania oddanego do użytkowania w 2013 r.

Mieszkania oddane do użytkowania
na 1000 ludności w 2013 r.
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Mieszkania oddane do użytkowania
na 1000 zawartych małżeństw w 2013 r.

OKIEM STATYSTYKA

Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania oddanego do użytkowania
według województw w 2013 r.

Mieszkania oddane do użytkowania
na 1000 ludności według województw w 2013 r.

Mieszkania, na realizacje których wydano pozwolenia
w 2013 r.

Mieszkania oddane do użytkowania w 2013 r.

Mieszkania oddane do użytkowania \
na 1000 zawartych małżeństw
według województw w 2013 r.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2013 r.
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INFORMACJE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź
w mieście Chengdu w Chinach

W

dniu 13 czerwca 2014 r.
zostało uruchomione Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w mieście
Chengdu w Chinach. W uroczystym
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele
Ambasady RP w Pekinie.
Biuro znajduje się w Centrum Innowacji UE The EU Project Innovation
Centre (EUPIC - www.eupic.org.cn).
Główną ideą funkcjonowania Biura jest
pomoc przedsiębiorcom z Województwa
Łódzkiego w zdobywaniu rynku chińskiego. W Biurze organizowane są różnego rodzaju akcje mające na celu wypromowanie produktów z naszego regionu. Jedną z takich inicjatyw jest Open
Showroom umożliwiający przesłanie do
Biura materiałów reklamowych firm
zainteresowanych eksportem do Chin.
Wszelkie działania prowadzone przez
Biuro są nieodpłatnie.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała deklarację współpracy
z Regionalnym Biurem Województwa
Łódzkiego i Miasta Łódź w mieście
Chengdu w Chinach, dzięki czemu będziemy mogli czynnie uczestniczyć
w promocji łódzkich firm na rynku chińskim.
Więcej informacji o Biurze oraz
wydarzeniach na stronie
www.lodzkie.pl/biznes.
KW

Dane

Regionalnego

Województwa
i

Miasta

Łódź

Biura

Łódzkiego
w

mieście

Chengdu w Chinach:
6F, West Building, La De Fang Si,
1480 Tianfu Avenue
Chengdu, Sichuan, P.R. China,
610042
tel: +0086 13076067352
kom: +86 13076067352
Izabela Kalinowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa
Łódzkiego

e-mail:
izabela.kalinowska@lodzkie.pl

Foto: Wikipedia
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Foto: Wikipedia

OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

1.

2.

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
BOUK20140228001

BOUK20140403002

Opis oferty
Firma z Londynu – jedyny na świecie
producent perfum odstraszających
owady (bez DEET, dietylo-metatulamidu) kosmetyków naturalnych,
szamponów do włosów i odżywek
zapobiegających ukąszeniu owadów,
poszukuje dystrybutorów.
Brytyjska firma opatentowała
i z sukcesem wprowadziła na rynek
unikatowy produkt, umożliwiający
otwieranie studzienek bez podnoszenia pokryw. Są one bardzo ciężkie,
ich otwieranie często wiąże się ze
zniszczeniami wokół studzienki
i urazami pracowników. Firma poszukuje dystrybutorów.

3.

BOUK20140325002

Brytyjska firma – autor urządzenia do
lokalizacji dla dzieci i młodzieży
w obliczu zagrożenia lawinowego,
poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sprzedaży na rynku narciarskim.

4.

BOUK20140319001

Brytyjski dostawca olejów samochodowych, płynów do obróbki metali,
smarów i olejów przemysłowych do
cięcia, poszukuje dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych.

5.

BOUK20140319002

Wiodący brytyjski producent wysokiej klasy przetworników głośnikowych, jest zainteresowany współpracą jako producent i podwykonawca.

6.

7.

20130131026

BOSK20131213003

Szkocki producent innowacyjnego
środka do przemywania oczu oraz na
oparzenia, a także biopłynów oraz
unikalnych dozowników do zaprawy
tynkarskiej, poszukuje partnerów
dystrybucyjnych.
Słowacki producent spawanych konstrukcji stalowych, takich jak hale
przemysłowe, części do dźwigów,
mechanizmy do koparek i ekskawatorów, poszukuje pośredników handlowych (agentów, dystrybutorów) lub
partnera joint venture.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

8.

BOES20140331001

Hiszpański producent naturalnego
miodu i produktów powiązanych
poszukuje agentów lub dystrybutorów.

9.

BOAT20140317001

Austriacka firma, specjalizująca się
w hipoalergicznych suplementach
spożywczych i kosmetykach, poszukuje dystrybutora z dobrymi kontaktami z grupami docelowymi (lekarze,
farmaceuci, jak również pracownicy
sektora ochrony zdrowia).

10.

BOHU20140212001

Węgierska firma z sektora MŚP,
specjalizująca się w dystrybucji narzędzi chirurgicznych, pomocy terapeutycznych, produktów sanitarnych,
laboratoryjnych i ochronnych, poszukuje usług pośrednictwa handlowego,
głównie przedstawicieli handlowych.
Firma chciałaby również podpisać
umowy franczyzowe z zagranicznymi
partnerami.

11.

BOLT20140305001

Litewska firma z doświadczeniem,
specjalizująca się w sprzedaży oryginalnych, nieoryginalnych oraz używanych części samochodowych,
poszukuje pośrednictwa handlowego.
Firma oferuje produkty wysokiej
jakości i szybkie dostawy.

12.

20130129003

Rumuńska firma specjalizująca się
w dystrybucji części pojazdów silnikowych i akcesoriów oferuje swoje
doświadczenie i usługi jako dystrybutor produktów zagranicznych firm
w Rumunii.

13.

BOIT20140326002

Włoska piekarnia od 1956 r. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
pieczywa (chleb, ciastka, wyroby
cukiernicze, itp.) poszukuje partnerów do joint venture lub umowy franczyzowej. Firma poszukuje również
usług pośrednictwa na rynku, takich
jak dystrybutorów, hurtowników
i detalistów w celu sprzedaży swoich
produktów.
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PROMUJEMY ŁÓDZKICH
NAUKOWCÓW
Łódzkie Eureka 2014
W kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego prezentujemy laureatów tegorocznej nagrody dla naukowców, zespołów badawczych i artystów, których osiągnięcia mają znaczenie ponadregionalne oraz zostały
w poprzednim roku docenione i wyróżnione w kraju lub za granicą.

Złoty medal za diamentowy wynalazek
Kierowany przez dr hab. Elżbietę
Starygę, profesora Politechniki Łódzkiej
zespół, w którego skład wchodzą także:
dr inż. Maciej Dłużniewsld (PŁ), dr inż.
Adam Rylski (PŁ), dr hab. Kazimierz
Pabisiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i dr inż. Kazimierz
Paprocki (UKW).
Zespół ten opracował technologię
wytwarzania diamentowych mikroelektrod do zastosowań w środowiskach biologicznych. Otrzymane mikroelektrody
umożliwiają określenie wyjątkowo niskiego stężenia metali ciężkich w żywności, wodzie i glebie oraz rejestrację
tzw. bioanalytów, m.in. dopominy
w środowiskach biologicznych. Dodajmy, że podwyższony poziom dopominy
w organizmie jest odpowiedzialny za
powstawanie m.in. schizofrenii oraz chorób Parkinsona i Alzheimera.

Opracowana technologia jest wynikiem dwuletniej pracy nagrodzonych
naukowców, którzy prowadź badania
w Instytucie Fizyki PŁ, Zakładzie Inżynierii Powłok Instytutu Inżynierii Materiałowej PŁ oraz Instytucie Fizyki
UKW.

Instytutu Chemii i Petrochemii w Rumunii, a także srebrnym medalem i nagrodą
specjalną Koreańskiego Stowarzyszenia
Promocji Wynalazków na XXIV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków,
Innowacyjności i Technologii ITEX
w Kuala Lumpur (Malezja).

Rozwiązanie to zostało nagrodzone
m.in. złotym medalem na XI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków PROINVENT w Cluj-Napoca w Rumunii,
nagrodami specjalnymi Ministerstwa
Edukacji Mołdawii oraz Narodowego

Na XXI Giełdzie Wynalazków
w Warszawie 11 lutego 2014 r. technologia otrzymywania diamentowej elektrody do zastosowań w środowiskach biologicznych została wyróżniona dyplomem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gratulujemy!
Źródło: Dziennik Łódzki, 7 kwietnia 2014 r.

Foto: Microsoft Corp.
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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.

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.

Zespół Redakcyjny Urzędu Statystycznego w Łodzi, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
łódzkiego w 2013 r., Urząd Statystyczny
w Łodzi , Łódź 2014
Jest to trzecia edycja Raportu, zawierająca najnowsze dane statystyczne dotyczące województwa łódzkiego. Dane ukazują tendencje od 2010 r., relacje do wartości przeciętnych dla kraju i procesy
w układzie przestrzennym – w podziale
na powiaty.
Analizę danych ułatwia prezentacja graficzna w postaci zestawu map i wykresów oraz część tabelaryczna zawierająca
informacje z lat 2005-2013.
Sposób prezentacji danych jest zgodny
ze standardami przyjętymi dla wszystkich urzędów statystycznych w kraju, co
pozwala na porównanie i interpretację
danych w ujęciu krajowym i regionalnym.

Departament Nadzoru Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Razem bezpieczniej. Program, Warszawa 2013

Biuro Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji, Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? Poradnik,
Warszawa 2013
Broszura powstała w Rządowym programie ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpiecznej.
Zawiera praktyczne rady i wskazówki
dla osób, które zostały poszkodowane
w wyniku przestępstwa, są świadkami
przestępstw lub posiadają informacje
o jego popełnieniu. Warto się z nimi
zapoznać, nawet jeśli jeszcze nie spotkała nas żadna z ww. sytuacji, aby poznać
swoje prawa i obowiązki oraz bezpieczne i ułatwiające schwytanie sprawców
zachowania. Każdy jest narażony na
kontakt z czynami chuligańskimi, kradzieżami (samochodu, roweru, telefonu
komórkowego, sprzętu elektronicznego)
czy oszustwami w cyberprzestrzeni. Prawidłowe złożenie zawiadomienia o przestępstwie oszczędzi dodatkowego stresu
oraz jest warunkiem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.
AP

Broszura przedstawia Rządowy program
ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej, jego
założenia, cele, podmioty wykonujące
działania i obszary działań. Program
opisano w języku polskim i angielskim.

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, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. +48 42 630 36 67, fax +48 42 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lodzpl
http://www.frp.lodz.pl

