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OCHRONA PRAW AUTORSKICH
CZĘŚĆ I
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony majątkowych praw
autorskich. Konsekwencje praktyczne
Marta Kwiatkowska-Cylke
stawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność
majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie
prawa majątkowe – czytamy na stronach
Trybunału Konstytucyjnego w komunikacie
wydanym po ogłoszeniu w dniu 23 czerwca
2015 r. wyroku w sprawie SK 32/14.

U

uwzględnił to powództwo, pomniejszając
wyliczone odszkodowanie o dokonane przez
Operatora wpłaty. Operator telewizji kablowej wniósł skargę kasacyjną wskazując, iż
wydany prawomocny wyrok w sprawie
o zapłatę
odszkodowania
obliczonego
w odniesieniu do 3-krotności stosownego
wynagrodzenia narusza jego prawa i wolności konstytucyjne.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim
uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która w sposób zawiniony naruszyła te
prawa, naprawienia wyrządzonej szkody
poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego
wynagrodzenia,

Podstawy prawne roszczenia OZZ i skarga
Operatora

Stan faktyczny
Orzeczenie zapadło na kanwie sporu
pomiędzy operatorem telewizji kablowej
(dalej jako Operator) a organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dalej
jako OZZ). Spór powstał gdy po wygaśnięciu
umowy licencyjnej, mimo braku porozumienia co do wysokości nowych opłat licencyjnych oraz braku zawarcia nowej umowy,
Operator nadal dokonywał reemisji programów powołując się na swój obowiązek rozprowadzania programów (must carry) i uiszczając opłatę, jaka wynikała z przedstawionej
przez niego propozycji zawarcia nowej umowy licencyjnej.
OZZ, wskazując na zawinione naruszenie przez Operatora autorskich praw majątkowych, wystąpiła do sądu z żądaniem zasądzenia na jej rzecz odszkodowania w wysokości
trzykrotności opłaty licencyjnej. Sąd
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Ustawodawca sformułował w art. 79
prawa autorskiego katalog roszczeń, jakie
przysługują uprawnionemu, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone. Na
podstawie ust. 1 pkt. 3 ww. przepisu uprawniony mógł żądać naprawienia wyrządzonej
szkody:
a. na zasadach ogólnych albo

Przedstawiciele doktryny od lat wskazywali, że mimo uprawnienia ustawodawcy
do konstruowania roszczeń odszkodowawczych opartych na opłatach ryczałtowych,
które nie wymagają dokładnego ustalania
wysokości rzeczywistej szkody, rozwiązanie
zawarte w art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy
o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
prowadzi do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a
odszkodowaniem. Podkreślali przy tym, że
regulacja pełni bardziej funkcję prewencyjną
lub sankcyjną, aniżeli kompensującą i stanowi daleko idące uprzywilejowanie podmiotów, którym przysługują prawa autorskie.
Powyższe argumenty znalazły odzwierciedlenie w skardze konstytucyjnej, w której
podniesiono, że omawiana regulacja narusza
m. in:

b. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności,
a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

 prawo do równej ochrony własności

Powołany przepis umożliwiał dochodzenie przez uprawnionego zryczałtowanego
odszkodowania, przy czym różnicował wysokość ryczałtowego odszkodowania w zależności od tego czy naruszenie było zawinione,
czy też nie. W przypadku zawinionego naruszenia wysokość odszkodowania została
ustalona jako „trzykrotność stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

Konstytucji), wskazując na uprzywilejowanie podmiotów, którym przysługują
prawa autorskie

i innych praw majątkowych, bowiem
stosowanie tego przepisu prowadzi do
uprzywilejowania stopnia ochrony praw
autorskich w porównaniu z ochroną prawem własności (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji);

 prawa do równego traktowania (art. 32

 zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3
Konstytucji) zarzucając nadmierną ingerencję w prawa naruszyciela

 zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2
Konstytucji) wskazując na postępowanie
OZZ, jako monopolisty w zakresie udzielania licencji;
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Wyrok
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że
skuteczne dochodzenie przez uprawnionego
roszczeń wynikających z autorskiego prawa
majątkowego, w sposób nieuchronny wiąże
się z uszczupleniem majątkowym po stronie
podmiotu, który dopuścił się naruszenia
i ingerencją w przysługujące mu prawa. Trybunał wskazał również, że specyfika praw
autorskich (ich niepowtarzalność, dostępność
dla nieograniczonego kręgu osób, zwykle
także możliwość nieskończonego powielania)
przekłada się na potencjalną łatwość w ich
naruszaniu, a zarazem rzutuje na trudność
przy wykazywaniu przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej i wskazuje na konieczność odmiennego ukształtowania ochrony.
Analizując zaskarżony przepis Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że narusza
konstytucyjne prawa, w szczególności zasadę
proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt
daleko idącej ingerencji w wolność majątkową sprawcy deliktu, przy wprowadzaniu
której nie uwzględniono negatywnych konsekwencji, jakie niesie i nie przewidziano żadnych mechanizmów, które mogłyby skorygować jej negatywny wpływ w poszczególnych
sytuacjach.
W związku z powyższym Trybunał
Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie,
w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest
zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia
byłoby należne tytułem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 konstytucji.
Wyrok
Trybunału
zapadł i co dalej?

Konstytucyjnego

Trybunał w swoim orzeczeniu nie odroczył wejścia w życie wydanego wyroku,
a więc wszedł on w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 1 lipca
2015 r. (Dz.U.2015.932). Z tą datą przepisy
uznane przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją lub wskazanymi ustawami przestały
obowiązywać.
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Rozstrzygnięcie Trybunału nie prowadzi do pozbawienia uprawnionych z tytułu
autorskich praw majątkowych ochrony ich
praw, a jedynie ogranicza katalog roszczeń
w przypadku zawinionego naruszenia.
Z uwagi na zakres zaskarżenia w skardze konstytucyjnej uchyleniu uległa jedynie
regulacja dotycząca ryczałtowego odszkodowania związanego z zawinionym naruszeniem. Wyrok nie zmienia zakresu roszczeń
w stosunku do podmiotów, które dopuściły
się naruszenia prawa autorskiego w sposób
niezawiniony, a więc paradoksalnie naruszając majątkowe prawa autorskie w sposób
niezawiniony będziemy narażeni na zapłatę
wyższego, bo ryczałtowego odszkodowania
tj. sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia.

świadomości zmiany stanu prawnego i nadal
pozostaną podatni na swoiste „zachęcanie”
do zawarcia ugody na warunkach wskazany
w wezwaniach do nich kierowanych.
Czy da się cofnąć czas? Znaczenie orzeczenia TK dla prawomocnych wyroków
W sprawach, które zostały zakończone
prawomocnymi wyrokami zasądzającymi
trzykrotność stosownego wynagrodzenia,
które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z utworu, pozwani –
a więc podmioty, które dopuściły się naruszenia autorskich praw majątkowych – mogą
składać skargi o wznowienie tych postępo-

wań. Art. 4011 k.p.c. wskazuje jako przyczynę wznowienia postępowania przypadek, gdy
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją aktu normatywnego na podstawie którego wydane zostało orzeczenie.
Termin na złożenie skargi wynosi 3 miesiące
od dnia wejścia w życie orzeczenia TK,
a więc od 1 lipca 2015 r., przy czym nie można żądać wznowienia jeśli od uprawomocnienia wyroku upłynęło już 5 lat.
Autor: Marta Kwiatkowska-Cylke, adwokat

Czy wydane orzeczenie wpłynie na
zmniejszenie aktywności podmiotów, które
podejmują
działania
określane
jako
„copyright trolling”? Przypuszczam, że obecnie ich działalność stanie się mniej opłacalna,
choć wiele osób fizycznych nie będzie miało

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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BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE
http://osha.europa.eu/pl

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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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
na seminarium

Społeczna odpowiedzialność biznesu
w małych hotelach i restauracjach:
Instrumenty na rzecz rozwoju i uznawalności kwalifikacji
dnia 3 września 2015 r.
do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro
PROGRAM
1100 – 1105

SEMINARIUM
Otwarcie spotkania
Dr Ewa Sadowska – Kowalska
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

1105 – 1120

Prezentacja projektu RESPONS – Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami
- doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli

1120 – 1150

Wyniki badania ankietowego dotyczącego kompetencji w sektorze HORECA
Europejskie Ramy Kwalifikacji oraz Europejski system transferu osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) – ze szczególnym uwzględnieniem branży HORECA
Małgorzata Sienna, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

1150 – 1205

Podręcznik dla menedżerów małych hoteli i menedżerów małych restauracji oraz filmy instruktażowe projektu RESPONS

1205 – 1230

Dyskusja, podsumowanie seminarium, wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie oraz materiałów promocyjnych

1230

Poczęstunek

Udział bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać na stronie www.frp.lodz.pl, zakładka Szkolenia, seminaria, konferencje.
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wystawa International Expo 2022 w Łodzi

P

olska ubiega się o przyznanie praw
do organizacji International Expo
w Łodzi w 2022 r. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem dokumentów
niezbędnych przy staraniu się o organizację
wystawy – aplikacji, studium wykonalności
oraz strategii promocji. Urząd Miasta Łodzi
w drodze przetargu wybrał firmę Deloitte
Consulting S.A., która zajmie się opracowaniem dokumentacji wraz z partnerami – firmami Fleishman Hillard i Sud Architectes.
Expo jest wydarzeniem światowym,
które ma na celu edukację zwiedzających,
wymianę innowacji, promowanie postępu
oraz wzmacnianie współpracy. Jest organizowana przez kraj goszczący, który zaprasza
pozostałe kraje, przedsiębiorstwa, międzynarodowe organizacje, sektor publiczny i prywatny do uczestnictwa. Polska ubiega się o
organizację tzw. małego Expo. Jest to wydarzenie mniejszej skali niż wystawa główna,
odbywa się co pięć lat w różnych krajach,
pomiędzy wystawami światowymi i dotyczy

konkretnego problemu. Sam teren wystawy
zajmuje przestrzeń ok. 25 ha, a wydarzenie
trwa przez trzy miesiące, w trakcie których
Expo zwiedza ok. 50 tys. osób. Organizacja
wystawy w Łodzi stanowi więc nie tylko
formę promocji kraju i miasta na arenie międzynarodowej, ale także, poprzez działania
związane z jej przygotowaniem, może mieć
wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.
Tematem wiodącym International Expo
2022 w naszym mieście jest kompleksowa
rewitalizacja obszarów miejskich. To ważny
proces, który obecnie jest przeprowadzany
w Łodzi, mający na celu poprawę jakości
życia mieszkańców, nie tylko poprzez odnowę infrastruktury, ale także tworzenie przestrzeni do aktywności, dostępu do kultury i
terenów zielonych. Wybór tego tematu wystawy jest szczególnie istotny w kontekście
zaproponowania Łodzi jako miasta goszczącego wystawę, nazwanej liderem rewitalizacji.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości brała udział
w pierwszym z szeregu spotkań firmy Deloitte z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczącym ich udziału w procesie
ubiegania się o organizację Expo w Łodzi.
Na spotkaniu podkreślano dotychczasową
aktywność łódzkich NGOs oraz ich zaangażowanie w rozwój miasta. Wskazywano również na chęć włączenia mieszkańców
w proces przygotowania wystawy oraz
współpracy z organizacjami pozarządowymi
jako partnerem strategicznym.
O przyznaniu prawa do organizacji
Expo decyduje Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (BIE), składające się
z reprezentantów 168 państw, z których każdy dysponuje jednym głosem podczas głosowania. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 30 czerwca 2016 r.
Autor: Malwina Gucwa, stażystka, mgr ekonomii,
absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Kredyty z gwarancją de minimis

G

warancja de minimis to rządowy
program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw realizowany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest
formą pomocy publicznej udzielanej na zabezpieczenie spłaty kredytu. W przypadku,
gdy kredytobiorca nie odda zadłużenia
w terminie, spłaty dokona gwarant, czyli
podmiot udzielający gwarancji. Umożliwia to
otrzymanie kredytu przedsiębiorcom, którzy
posiadają zdolność finansową, ale mają zbyt
krótką historię kredytową lub nie dysponują
wystarczającym zabezpieczeniem.

Powody korzystania firm z gwarancji de minimis:



46% firm dysponowało odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
ale dzięki gwarancji de minimis swoje zabezpieczenie wykorzystało na inne cele



dla 25 % firm skorzystanie z gwarancji de minimis było bardziej
korzystne niż użycie własnego zabezpieczenia



29 % firm nie posiadało wystarczającego zabezpieczenia kredytu

Źródło: Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.com.pl
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Odsetki od wypłaty gwarancji naliczane
są w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP.

Na co?
Gwarancja de minimis udzielana jest na
zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych
(maksymalnie na okres 99 miesięcy)
i obrotowych (maksymalnie 27 miesięcy).

Dla kogo?
Z pomocy de minimis w formie gwarancji korzystać mogą mikro, mali i średni
przedsiębiorcy.

Kredyt obrotowy może być przeznaczony
na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tzn.:


zapłatę faktur za zakupione towary
i usługi,



uregulowanie podatków, składek ZUS
i innych zobowiązań, powstałych
w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej,

Dodatkowe warunki:


Kredytobiorca musi być rezydentem,
czyli mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.



Kredytobiorca musi posiadać zdolność
kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą
banku kredytującego).







Kredytobiorca nie może figurować
w Bankowym Rejestrze Niesolidnych
Klientów lub innym systemie, który wyklucza go z możliwości otrzymania kredytu.
Kredytobiorca nie może posiadać zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni
w kwocie powyżej 500 zł, należności
zagrożonych ani wypowiedzianej umowy
kredytowej w okresie 3 miesięcy przed
złożeniem wniosku o kredyt z gwarancją
de minimis.
Na kredytobiorcy nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

Warunki finansowe:


Koszt uzyskania gwarancji de minimis
dla przedsiębiorcy to prowizja
w wysokości 0,5% kwoty gwarancji
w stosunku rocznym.



Kwota gwarancji nie może stanowić
więcej niż 60% wartości kredytu, maksymalnie 3,5 mln zł (zależna od wielkości
pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym i dwóch poprzedzających latach
podatkowych).



Maksymalna wartość pomocy de minimis
w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie może być wyższa niż 200 000
EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów – nie wyższa
niż 100 000 EUR.
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jako kredyt celowy na sfinansowanie
określonego przedsięwzięcia,



spłatę kredytu obrotowego w innym banku (kredytem zabezpieczonym gwarancją
de minimis nie można spłacić zadłużenia
w tym samym banku).

Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych, takich jak:


budowa, rozbudowa lub modernizacja
obiektów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,



zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Środki uzyskane z kredytu z gwarancją
de minimis nie mogą zostać przeznaczone
na:


spłatę zadłużenia w banku kredytującym,



spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,



refinansowanie wydatków poniesionych
przez kredytobiorcę przed zawarciem
umowy kredytu inwestycyjnego,



inwestycje kapitałowe,



zakup instrumentów finansowych,



zakup wierzytelności,



zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kto udziela?
Program gwarancji de minimis jest
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących, z którymi zawarł umowę.

Jak uzyskać?
Aby uzyskać kredyt z gwarancją de
minimis należy złożyć stosowny wniosek
w jednym z banków kredytujących. Procedura otrzymania gwarancji składa się z kilku
kroków:
1. Złożenie wniosku o udzielenie gwarancji
wraz z załącznikiem i wnioskiem
o udzielenie kredytu w banku kredytującym.
2. Po sprawdzeniu zdolności kredytowej,
jeśli pozostałe warunki zostaną spełnione, bank kredytujący podejmuje decyzję
o udzieleniu kredytu zabezpieczonego
gwarancją de minimis.
3. Po zaakceptowaniu warunków kredytu
przez przedsiębiorcę zawierana jest umowa kredytu, a kredytobiorca wystawia na
rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz składa oświadczenie o poddaniu
się egzekucji oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. Następnie bank
kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.
4. Bank kredytujący pobiera prowizję w
wysokości 0,5 % kwoty gwarancji. Prowizja pobierana jest z góry za okresy
roczne.
5. W przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę zadłużenia bank kredytujący wzywa BGK do zapłaty, która następuje w
terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
6. BGK nalicza kredytobiorcy odsetki od
wypłaconej kwoty w wysokości czterokrotności obowiązującej stopy kredytu
lombardowego NBP. Działania windykacyjne prowadzi bank kredytujący.
Źródło: www.deminimis.gov.pl, www.nbportal.pl,
www.bgk.com.pl,
Autor: Malwina Gucwa, stażystka, mgr ekonomii,
absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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KONKURSY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
wspiera innowacyjne firmy

J

ednym z głównych instrumentów wspierających rozwój innowacyjności w polskich
przedsiębiorstwach jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, następca dobrze znanego przedsiębiorcom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który był
wdrażany w latach 2007-2013. Obsługą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
PARP podzielił się z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Poniżej przedstawiam harmonogram ogłaszania konkursów w 2015r. przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poddziałanie

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

Poddziałanie 2.3.1

Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proin-

1 października 2015 r.

Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP

nowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świad-

–

czonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Przedsiębiorcy wdrażający innowa-

28 grudnia 2015 r.

cyjne rozwiązania w swoich firmach będą mogli uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania proinnowacyjnych usług doradczych związanych z realizowaną inwestycją.
Minimalna kwota dofinansowania to 35 000 zł a maksymalna to 294 000 zł. Dofinansowanie wynosi 70%.
Poddziałanie 2.3.2

Wsparcie adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw polegające na

31 lipca 2015 r.

Bony na innowacje
dla MŚP

zakupie usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyro-

-

bu, technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonej

30 grudnia 2015 r.

usługi.
Minimalna wartość wydatków podlegających refundacji to 60 000zł, maksymalna wartość to 400 000 zł. Dofinansowanie wynosi 70% dla średnich firm oraz 80% dla mikro
i małych przedsiębiorstw.
Efektem projektu ma być wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych produktów lub nowego procesu produkcyjnego.
Poddziałanie 2.3.3

W ramach działania wspierane będą projekty obejmujące usługi związane z wprowa-

Umiędzynarodowienie Krajowych
Klastrów Kluczowych

dzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szcze-

–

gólnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Ponadto reali-

9 grudnia 2016 r.

zowane projekty powinny aktywizować członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniu sieci kontaktów, wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracy międzynarodowej, zwiększania widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.
Poziom dofinansowania dla koordynatora klastra wynosi 50%, natomiast dla członków klastra 85% wydatków podlegających refundacji. Minimalna wartość wydatków
podlegających refundacji to 500 tys. zł, maksymalna – 5 mln zł. Wnioskodawcą może
być Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego. Krajowe Klastry Kluczowe to klastry o
istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.
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26 października 2015 r.

KONKURSY

Poddziałanie

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

Poddziałanie 2.3.4

W ramach działania wspierane będą projekty obejmujące:

Ochrona własności
przemysłowej

1. uzyskanie ochrony własności przemysłowej i komercjalizację przedmiotu zgłoszenia

21 września 2015 r.

zawierające działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania

28 marca 2016 r.

na zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
2. realizację

ochrony

własności przemysłowej zawierające

działania związane

z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.
Konkurs przeznaczony jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna
wartość projektu wynosi 10 000 zł a maksymalna wartość – 1 000 000 zł. Poziom
dofinansowania wynosi do 50% wydatków podlegających refundacji.
Poddziałanie 3.1.3

Instrument, z którego skorzystać będą mogli mikro i mali przedsiębiorcy planujący

Fundusz pożyczkowy
innowacji

wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, a z uwagi na krótki okres

Brak informacji

działalności nie posiadają wystarczających zabezpieczeń i tym samym nie mogą pozyskać kapitału z tradycyjnych źródeł. Pożyczki będą przyznawane na wprowadzenie
produktów, które nie są znane na rynku dłużej niż 24 miesiące. Podstawowym warunkiem uzyskania takiej pożyczki jest znalezienie inwestora, opracowanie biznesplanu,
który wykaże rentowność inwestycji oraz zapewnienie wkładu własnego. Zgodnie
z przyjętymi na razie zasadami wysokość pożyczki będzie mogła stanowić dwukrotność wkładu inwestora kapitałowego (venture capital)

Poddziałanie 3.1.5

Konkurs adresowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstw

9 grudnia 2015 r,

Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku
kapitałowego
– 4Stock

w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych

-

źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Con-

31 marca 2016 r.

nect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.
Poziom dofinansowania wynosi do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.

Poddziałanie 3.2.1

W ramach działania wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne, polegające na

31 lipca 2015 r.

Badania na rynek

wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek

-

nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług w myśl hasła „od pomysłu

30 września 2015 r.

do rynku”. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe
oraz doradztwo. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kwota i poziom dofinansowania uzależniona od rodzaju kosztów. Maksymalna wartość dofinansowania na część badawczą, doradczą oraz inwestycyjną to 20 mln zł
(z czego 450 tys. zł na badania i 500 tys. zł na doradztwo). W ramach działania wspierane będą duże projekty o wartości od 10 do 50 mln euro kosztów podlegających
refundacji.
Poziom dofinansowania na część badawczą wynosi 45% dla mikro i małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, na część doradczą do 50% oraz dla
części inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się
w przygotowywaniu aplikacji, w tym studium wykonalności, biznesplanu oraz realizacji i rozliczaniu projektów.
Źródło: http://poir.parp.gov.pl/
ŁK
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KONKURSY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

N

arodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera polskie jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, dążąc do rozwoju ich zdolności do wykorzystania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych mających na celu korzystny rozwój gospodarczy społeczeństwa.
Poniżej został przedstawiony harmonogram aktualnie trwających konkursów realizowanych przez NCBR.

Konkurs

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

ERA-NET Transport

Dofinansowanie przeznaczone na finansowanie badań obejmujących zagadnie-

Flagship 2015 Call

nia z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw.

1 kwietnia 2015 r.
–
2 października 2015 r.

PO IR Poddziałanie 1.1.1.

Dofinansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczone na

4 maja 2015 r.

Badania przemysłowe

realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe.

–

i prace rozwojowe realizo-

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ra-

wane przez przedsiębior-

mach konkursu wynosi 2 mln zł, maksymalna wartość nie może przekroczyć

31 grudnia 2015 r.

stwa

20 mln euro dla projektów obejmujących głównie badania przemysłowe lub 15
mln euro dla prac rozwojowych.

SEA-EU-NET Pilot Joint

Dofinansowanie przeznaczone na skojarzenie zespołów badawczych z Europy

8 lipca 2015 r.

Call

i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy

–

w wypracowaniu mechanizmów finansowania dla przyszłych wspólnych projek-

14 września 2015 r.

tów B+R w obszarach środowiska, zdrowia i żywności. Dofinansowanie udziału
partnera polskiego nie powinno przekraczać 10 tys. euro.
„INNOMED – Program

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania

1 września 2015 r.

badań naukowych i prac

przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie mogą ubie-

–

rozwojowych dla sektora

gać się przedsiębiorcy albo konsorcja składające się wyłącznie z przedsię-

gospodarki w obszarze

biorstw. Wsparcie przyznawane jest projektom wpisującym się w Krajowe Inteli-

1 października 2015 r.

medycyny innowacyjnej”

gentne Specjalizacje wraz z nowymi specjalizacjami wynikającymi z procesu
przedsiębiorczego odkrywania. Minimalna wartość dofinansowania realizacji
projektu wynosi 1 mln zł, maksymalna – 10 mln zł.

POWER Poddziałanie 3.1.

Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” pozwoli uruchomić wysokiej jakości programy

Kompetencje w szkolnic-

praktyk oraz staży realizowane we współpracy z przedsiębiorcami.

twie wyższym

O wsparcie mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące

14 września 2015 r.
–
14 października 2015 r.

co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Kwota dofinansowania
jest zależna od wielkości uczelni. Dla uczelni do 4 tys. studentów przeznaczono
do 1,5 mln zł, a dla uczelni do 12 tys. studentów – 2,5 mln zł, dla uczelni powyżej
12 tys. studentów – 5 mln zł. Dofinansowanie przeznaczane jest wyłącznie na
finansowanie działań dotyczących odbywania przez studentów staży (tj.: stypendia stażowe, koszty dojazdów, koszty zakwaterowania i utrzymania w przypadku
stażu poza miejscem zamieszkania, ubezpieczenia, badania lekarskie).
STRATEGMED

Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania

„Profilaktyka i leczenie

chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników nauko-

chorób cywilizacyjnych”

wych i prac rozwojowych przeprowadzonych w czterech obszarach: kardiologia
i kardiochirurgia, onkologia, neurologia i zmysły, medycyna regeneracyjna.
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Od 15 września 2015 r.

KONKURSY

Konkurs
20. Konkurs CORNET

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

Dofinansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych prze-

Do 30 września 2015 r.

prowadzanych na użytek małych i średnich przedsiębiorstw. Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych obejmujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na
realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi do 100 % w przypadku kosztów wykonania prac badawczych wykonanych przez jednostkę
naukową lub do 85 % w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu
ponoszonych przez zrzeszenie.
Inicjatywa EUREKA

W ramach drugiego naboru wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowe,

Do 15 października 2015 r.

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw. Wspie-

(do godz. 16:00)

rane będą projekty dotyczące badań przemysłowych i badań rozwojowych.
Nadanie projektowi statusu EUREKI zależne jest od jego innowacyjności,
realnej perspektywy na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu,
wdrożenia nowej technologii lub usługi, szansy na komercyjną sprzedaż
rynkową rezultatów projektu. Dofinansowanie dla jednostek naukowych do
100%, w przypadku mikro-/ małych przedsiębiorców do 80 % dla badań
przemysłowych i do 60 % dla prac rozwojowych, dla średnich przedsiębiorców do 75 % dla badań przemysłowych i do 50 % dla prac rozwojowych, zaś
dla dużych przedsiębiorstw do 65 % dla badań przemysłowych i do 40 % dla
prac rozwojowych.
PO IR Poddziałanie 4.1.1.

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

Strategiczne programy

o tematyce określonej w programie strategicznym. Dofinansowanie wspar-

badawcze dla gospodarki

cia dla konsorcjów z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie

III kwartał 2015 r.

przedsiębiorca.
PO IR Poddziałanie 4.1.4.

Wsparcie adresowane do konsorcjów opracowujących projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne

(projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace

III kwartał 2015 r.

rozwojowe).

Zestawiła: Monika Adamus, stażystka, mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

http://ncbr.gov.pl
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Konkurs Food Scanner

K

omisja Europejska informuje o planowanym konkursie Horizon Prize - Food Scanner (Program Horizon 2020, Societal Chalenges).
Celem konkursu jest opracowanie mobilnego skanera żywności, który szybko i dokładnie poda skład potraw i produktów, uwzględniając specyficzne potrzeby osób chorych, np. cierpiących na alergie, nietolerancje pokarmowe, osób, które z powodów zdrowotnych
powinny wyeliminować lub ograniczyć określone substancje, także osób otyłych.
Planowany termin ogłoszenie konkursu: 9 września 2015 r.
Planowany termin składania wniosków: 9 marca 2016 r.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22065-foodscanner-01-2015.html#tab1
MKS

Laboratoria badawcze europejskiej platformy
dziedzictwa kulturowego

N

aukowcy mogą aplikować, poprzez europejski projekt IPERION CH (Integrated
Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage), o współpracę naukową w najwyższej klasy laboratoriach, prowadzących badania nad dziedzictwem kulturowym. Laboratoria są skupione w trzech międzynarodowych plat-

formach:
ARCILAB (Archives in European museums or conservation institutes)
MOLAB (Advanced mobile analytical instrumentations for in-situ non invasive measurements),
FIXLAB (Integrated platforms where large scale facilities are coupled with medium scale installations).
Koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań są finansowane z projektu.
Termin składania wniosków: 15 września 2015 r.
Więcej informacji: http://www.iperionch.eu/trans-national-access
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Rady eksperta dotyczące aplikowania
w programie Instrument MŚP

K

rajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zamieścił na swoim Facebook’u rady dla przedsiębiorców
aplikujących o Instrument MŚP. Kristjan Zemljič, słoweński ekspert, wymienia 9 problemów, z jakimi wnioskodawcy muszą się
zmierzyć i wskazuje sposoby ich rozwiązania:

Są to jednocześnie najczęściej popełniane błędy w aplikacjach.
Więcej:
http://www.kpk.gov.pl/?p=24985
http://www.odobreno.si/9-secrets-of-top-5-sme-instrument-beneficiaries
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Konkurs Bio-Based Industries Joint Undertaking

B

io-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej
i europejskiego sektora przemysłowego (www.bbi-europe.eu). Można już składać
wnioski do drugiego w tym roku konkursu BBI JU w dziedzinie bioprzemysłu na
działania dotyczące wykorzystania surowców odnawialnych do produkcji użytecznych bioproduktów (H2020-BBI-PPP-2015-2-1).
W konkursie wskazano 19 tematów:




















Overcoming low product yields from fermentation processes
Innovative efficient biorefinery technologies
Standards and regulations
Communication and awareness
Lignocellulosic feedstocks into chemical building blocks and high added value products
Conversion of lignin-rich streams from biorefineries
Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of contaminants and separation of lignin and cellulosic fractions
Bio-based functional molecules for coating and surface treatment
Innovative cellulose-based composite packaging solutions
Separation and extraction technologies for added value compounds from wood and forest-based residues
Practices increasing effectiveness of forest management
Sustainable cellulose-based materials
Tailoring tree species to produce wood designed for industrial processes and biorefining purposes
Production of bio-based elastomers from Europe-grown feedstock
High purity bio-based intermediates and end products from vegetable oils and fats
Valorisation of agricultural residues and side streams from the agro-food industry
Increasing productivity of industrial multi-purpose agricultural crops
Valorisation of aquatic biomass
Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW)

Projekty mogą mieć charakter naukowo-innowacyjny (RIA), innowacyjno-demonstracyjny (DEMO) lub koordynacyjny (CSA).
Termin składania wniosków: 3 grudnia 2015r.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
MKS

Konkurs na tworzenie i rozwój centrów
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

P

rzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł.
Termin składania wniosków: 1 września – 30 października 2015 r.
Więcej informacji:
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR
MKS
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi
w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt
i podanie numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń.

Nr Ref

Opis oferty

1.

BOUK20141216004

Mała angielska firma rozwija markę powiązaną z unikatową częścią brytyjskiego dziedzictwa.
Jeden z obszarów marki związany jest z odzieżą, w tym specjalny wełniany sweter. Firma aktualnie poszukuje agentów i dystrybutorów z doświadczeniem w sprzedaży unikatowych marek
odzieżowych.

2.

BOUK20150107001

Brytyjska firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla systemów do zarządzania danymi
cyfrowymi (DAM) poszukuje dystrybutorów posiadających doświadczenie w sprzedaży i tworzeniu ekspertyz technicznych. Produkty tej firmy to sprawdzony i wydajny sposób na centralizowanie, przeszukiwanie, udostępnianie i publikowanie marketingowych baz danych.

3.

BOUK20150109002

Brytyjska firma rozwijająca system informacji przestrzennej o szerokim zastosowaniu wywiadowczym i przy zbieraniu informacji, poszukuje partnerów z sektorów prywatnego i publicznego.

4.

BOSI20141209001

Słoweński producent sprzętu oświetleniowego poszukuje partnerów handlowych działających
w charakterze pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów) dla swoich produktów
w dziedzinie przemysłowej, biurowej, oświetlenia ulic i chodników. Firma jest zainteresowana
uczestnictwem w przetargach firm oświetlenia publicznego i prywatnego, które zajmują się
instalacjami elektrycznymi, a także firm serwisowych.

5.

BOBR20141211001

Brazylijska firma produkująca miód spadziowy oraz melony galia i santa claus poszukuje dystrybutorów, którzy byliby chętni do sprzedaży importowanych melonów w supermarketach,
hotelach, sklepach itp.

6.

BODE20140107001

Niemiecka firma zajmująca się sprzedażą i dystrybucją produktów dla rolnictwa, takich jak
tworzywa sztuczne, różnego rodzaju dodatki paszowe, produkty higieniczne, zaopatrująca także
wytwórnie biogazu, poszukuje partnerów dystrybucyjnych z doświadczeniem oraz szeroką siecią kontaktów z lokalnymi gospodarstwami rolnymi.

7.

BOIN20140725001

Indyjski producent i eksporter wizytowych koszul, uszytych z tkaniny, poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. Firma zabiega o swoich klientów, stawiając na rzetelność
i terminowość.

8.

BOES20131216002

Hiszpański producent profili metalowych oraz spawanych, galwanizowanych rur stalowych
i profili do żaluzji poszukuje dystrybutorów.

9.

BRIN20141022001

Hinduska firma inżynieryjna planuje budowę elektrowni opartej o ogniwa fotowoltaiczne. Firma poszukuje partnera do spółki joint venture w celu dostarczenia gotowych rozwiązań ('pod
klucz') do planowanej, podłączonej do sieci, elektrowni o mocy 20 MW. Zdolności produkcyjne
zapewnia strona hinduska.

10.

BRDK20150203001

Mała duńska firma, która sprzedaje torby z przetworzonego polipropylenu, poszukuje firmy,
która może produkować i szyć dla nich torby. Klient powinien być w stanie uszyć uchwyty
z elastycznego materiału do zamknięcia torby, jak również plastikowe szyny do zawieszania.

11.

BRSI20150130001

Słoweński producent olejów spożywczych poszukuje wyłącznej firmy handlowej lub wyłącznego dostawcy wysokiej jakości ciemnozielonych nasion dyni i innych rodzajów nasion i orzechów. Firma zainteresowana jest umową handlową lub dystrybucyjną.

12.

BOUK20150316001

Brytyjska firma projektująca i produkująca modną i niedrogą biżuterię posrebrzaną poszukuje
agentów i dystrybutorów.
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Opis oferty

13.

BOEG20150104001

Wiodący egipski producent oraz eksporter klasycznych mebli oraz reprodukcji antycznych
mebli posiada w swojej ofercie ponad 500 modeli z XVIII i XIX w., jak również klasyki z czasów Ludwika XV i XVI. Firma poszukuje dystrybutorów.

14.

BOIT20150107001

Sycylijski start-up zajmujący się produkcją mebli z drewna na podstawie projektów sycylijskich
projektantów i artystów poszukuje chętnych do założenia spółki joint venture w celu stworzenia
nowych produktów. Firma poszukuje również inwestora.

15.

BOHU20150113001

Węgierska firma zajmują się produkcją naturalnej żywności i kosmetyków z lawendy i ziół
oferuje usługi podwykonawstwa oraz poszukuje dystrybutorów.

16.

BOIL20150312001

Izraelska firma stworzyła enzymatyczną metodę przetwarzania UCO (zużytego oleju do smażenia) oraz innych tłuszczy na biodiesel. Firma poszukuje odbiorców tego typu paliwa. Jego zaletami są wysoki poziom energetyczny, niska emisja węgla, niska cena. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i licencjobiorców.

17.

BRIT20150310001

Wiodący włoski producent wysokiej jakości zaworów i innych części do systemów grzewczych,
hydraulicznych, klimatyzacyjnych, mierzenia ciepła oraz produkcji energii odnawialnej poszukuje podwykonawców i dostawców.

18.

BOES20141225007

Hiszpański producent luksusowych kobiecych butów poszukuje agentów, dystrybutorów oraz
hurtowni posiadających dobre kontakty w sklepach modowych i designerskich, oferujących
luksusowe produkty dla kobiet.

19.

BODE20150313002

Niemiecka firma programistyczna poszukuje dystrybutorów i agentów na swoje produkty, obejmujące programy do zarządzania budynkami, do obsługi klientów oraz zarządzania dokumentami dla przemysłu, instytucji badawczych oraz administracji. Firma oferuje rozwiązania mobilne
i stacjonarne oraz wsparcie marketingowe i szkolenia.

20.

BOFI20150206001

Fińska firma stworzyła mobilny system wymiany informacji o stanie zdrowia pacjenta, który
zbiera, analizuje i przekazuje informacje pomiędzy lekarzami oraz pacjentami z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów, licencjo-biorców
oraz partnerów biznesowych zainteresowanych promowa-niem jej produktu.

21.

BOBG20131210001

Bułgarska firma założona w 2006 roku zajmuje się mrożeniem warzyw. Firma kupuje warzywa
prosto od bułgarskich rolników i przetwarza je w 4 chłodniach o powierzchni 3850 m2. Firma
oferuje zielony groszek, kukurydzę, zieloną fasolę, kalafiory, brokuły i paprykę. Produkty są
pakowane dla odbiorców hurtowych oraz w 400 g torebkach na potrzeby hoteli i gastronomii.
Firma może pakować swoje produkty w inne rodzaje opakowań na życzenie klienta. Firma poszukuje dystrybutorów.

22.

BOUK20150313001

Brytyjska firma opracowała unikalny system monitoringu oznak życia (LSMS) w sektorach
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Firma poszukuje sprzedawców, instalatorów i partnerów
serwisowych z doświadczeniem w elektronice medycznej lub bezpieczeństwa do umowy dystrybucyjnej.

23.

BODK20150303001

Duńskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i konstrukcji armatury i mebli łazienkowych
poszukuje partnerów dystrybucyj-nych. Produkty charakteryzują się ponadczasowym stylem,
wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska i stworzone przez jednego z najlepszych
duńskich projektantów.

24.

BONL20140215001

Holenderska firma - producent składników piekarniczych, opraco-wała nową koncepcję
"wypiekaj sam", opartą na wysokiej jakości chlebie na zakwasie. Oferta skierowana jest nie
tylko dla hoteli, restauracji i firm cateringowych, ale również dla indywidualnych konsumentów. Firma poszukuje dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych oraz partnerów, którzy mają kontakty w obu tych sektorach.

25.

BOFR20150227001

Francuska firma z okolic Paryża chce wypromować swój produkt spożywczy - odsączone
z wody, przyprawione chipsy z jarmużu. Oferowany produkt to zdrowa przekąska, posiadająca
wysoką wartość odżywczą (przeciwutleniacze, kwasy omega 3-6-9, witaminy, wapń, białka)
i walory smakowe. W celu zachowania wszystkich wartości odżywczych, proces odwodnienia
liści jarmużu odbywa się w niskiej temperaturze. Firma poszukuje dystrybutorów.
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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.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji.
Bank Pekao SA, praca zbiorowa, Raport
o sytuacji mikro i małych firm w roku
2014, Temat specjalny: Innowacje w mikro i małych firmach, Warszawa 2015
W tym miesiącu Biblioteka Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt
zaprosić do skorzystania z publikacji jaką jest
raport o sytuacji mikro i małych firm, wydawany przez Bank Pekao SA. Przeprowadzone
badania pomogą w zorientowaniu się w sytuacji gospodarczej kraju oraz w ocenie koniunktury dalszego rozwoju przedsiębiorstw.
Wywiad kwestionariuszowy przeprowadzono
na blisko siedmiu tysiącach firm reprezentujących różne branże mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone
zostały przez profesjonalną firmę
PBS sp. z o.o. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii,
Akademią Leona Koźmińskiego, Urzędem
Patentowym oraz Domem Maklerskim
Pekao.
W raporcie znaleźć można porównanie
danych dotyczących wartości produkcji, handlu oraz usług pomiędzy rokiem 2014 a ubiegłymi latami oraz prognozy ekspertów na
najbliższe miesiące. Raport obejmuje analizę
poszczególnych województw, gdzie podejmowaną tematyką badań są min. ocena sytuacji gospodarczej, zatrudnienie, inwestycje,
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zewnętrzne źródła finansowania, sytuacja
finansowa oraz innowacyjność.
Spośród wszystkich dziedzin warto
zwrócić szczególną uwagę na innowacyjność
polskich mikro i małych przedsiębiorstw.
Ten sektor przedsiębiorstw stanowi ponad
90% wszystkich firm w Polsce. Rozwijając
temat innowacyjności, przedstawiono aktualne formy wsparcia finansowego dla firm
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na
lata 2014-2020. W raporcie znajdują się informacje, jakie produkty są najbardziej pożądane w dziedzinie innowacji, na co warto
zwrócić uwagę podczas planowania inwestycji w firmie, a także kilka przykładów firm,
które dzięki wsparciu Unii Europejskiej
znacznie się rozwinęły oraz poprawiły swoją
sytuację na rynku.
Warto zwrócić uwagę na dość dobrą
pozycję województwa łódzkiego w rankingach. Przykładem mogą być badania dotyczące aktywności mikro firm pomiędzy 2011
a 2012 rokiem. Według danych GUS założono w naszym województwie aż 1 800 nowych przedsiębiorstw, plasując nas na szóstym miejscu w rankingu czynnych mikro
firm. To pokazuje, że województwo łódzkie z
roku na rok się rozwija i jest dobrym miejscem do powstawania nowych inwestycji. Co
ważne, w naszym województwie możemy
zaobserwować znaczącą poprawę sytuacji

gospodarczej, chociażby na podstawie statystyk, i coraz lepszą sytuację finansową łódzkich firm.
W wydanej publikacji warto zwrócić
uwagę na wynik finansowy mikro i małych
przedsiębiorstw w całym kraju. Jak wynika
z danych GUS za rok 2012 przychody mikro
firm wyniosły ponad 762 mld złotych – jest
to o 1,5 mld złotych więcej niż w roku 2011.
Najbardziej dochodowe branże to handel
i naprawa pojazdów samochodowych, przemysł, obsługa rynku nieruchomości oraz
budownictwo.
Znaczącą poprawę możemy również
dostrzec w korzystaniu przez przedsiębiorców z zewnętrznych źródeł finansowania.
Coraz więcej firm korzysta z kredytów, leasingu, czy też dotacji unijnych. W województwie Łódzkim 76% firm korzysta jedynie ze środków własnych, natomiast 24 %
korzysta ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania. W naszym
województwie najbardziej popularnym zewnętrznym źródłem finansowania są kredyty.
Co więcej, łódzkie spośród wszystkich
województw posiada największy udział wydatków inwestycyjnych w sektorze od 100 do
500 tys. złotych. Wartość tych inwestycji
stanowi aż 67% wszystkich wydatków inwestycyjnych w naszym regionie. Przeglądając
raport, nie sposób nie zwrócić uwagi na roz-
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dział dotyczący korzyści dla firm ze współpracy z uczelnią. Zawarto w nim wiele informacji na temat wsparcia dla przedsiębiorców, min.
w dziedzinie innowacji i rozwoju nowych technologii. W tymże rozdziale, w części poświęconej korzyściom współpracy z uczelniami wyższymi, autorzy przywołali także działalność sieci Enterprise Europe Network oraz dostępnej w ramach sieci bazy danych EEN zawierających oferty
i zapytania technologiczne. Opisano także szczegóły dotyczące wymaganej zawartości zarówno Technology Offer, jak i Technology Request
oraz wskazano na rolę, jaką pełnią poszczególne ośrodki, jak i cała sieć EEN w doborze i kojarzeniu partnerów do współpracy.
Jakub Nicowski, student III roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

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

