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PROGRAM BADAŃ
STATYSTYCZNYCH
Anna Jaeschke

P

odstawą badań statystycznych
prowadzonych przez statystykę
publiczną jest ustalany każdego
roku program badań. Program
Badań Statystycznych Statystyki Publicznej,
bo taką pełną nazwę nosi ten dokument,
przyjmowany jest w drodze rozporządzenia
Rady Ministrów. Zanim jednak zostanie ustalony jako ogólnie obowiązujący akt prawny,
opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej GUS, niemal dwa lata trwają prace przygotowawcze do jego wprowadzenia.
Punktem wyjścia tego rodzaju prac są szeroko zakrojone konsultacje wśród użytkowników danych statystycznych, prowadzące do
rozpoznania zapotrzebowania na dane zarówno w sensie tematycznym, częstotliwości
publikowania, a także dostępności na różnych poziomach agregacji. Pozyskane
w drodze konsultacji propozycje są weryfikowane z punktu widzenia celowości, możliwości technicznych oraz finansowych. Jednocześnie na tym etapie pomija się zagadnienia,
których prowadzenie związane jest bezpośrednio z wykonywaniem zadań statutowych
przez organy administracji publicznej i jest
regulowane innymi podstawami prawnymi
niż Ustawa o statystyce publicznej.

zawartości programu badań wynika również
ze wspomnianych już zobowiązań Polski do
przekazywania danych organizacjom międzynarodowym.



Opracowanie zakresu tematycznego
programu badań na dany rok wymaga następujących ustaleń:

Dodatkowo, przygotowując zamierzenia programowe uwzględnia się zasady
zawarte w Europejskim kodeksie praktyk
statystycznych: unikania nadmiernego obciążenia respondentów, opłacalności, przydatności dla użytkowników oraz spójności i porównywalności. W sposób szczególny rozpatruje się w tym kontekście tematy badawcze
nowe oraz podlegające istotnym zmianom
metodologicznym.



czy dotychczasowy zakres badań zaspokaja potrzeby użytkowników i będzie
wystarczający w najbliższych latach,



jakie nowe tematy należałoby w nim
ująć,



z jakiej tematyki badań należy zrezygnować z powodu małej użyteczności, wąskiego zainteresowania bądź ograniczenia
kosztów,



jaka tematyka badań powinna być zawężona bądź badana z mniejszą częstotliwością, czy też zrealizowana inną techniką
badawczą,

Projektując program badań na dany rok
uwzględnia się nie tylko potrzeby użytkowników na terenie kraju, ale również zobowiązania międzynarodowe. Potrzeby informacyjne
zgłaszane przez użytkowników danych wynikają przede wszystkim z krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, zapotrzebowania na bieżącą ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, analiz makroekonomicznych, rachunków krajowych i regionalnych, a także innych bieżących i długookresowych potrzeb organów rządowych
i samorządowych. Konieczność weryfikacji
Foto: Christian Ferrari / www.sxc.hu
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w jakim zakresie dane administracyjne,
pochodzące z systemów informacyjnych
administracji publicznej, mogłyby zastąpić dotychczasowe badania bezpośrednie.

Trwają właśnie prace nad PBSSP na
2017 r. Zakończył się etap konsultacji. Przygotowany przez Prezesa GUS projekt zostanie przedstawionych Radzie Statystyki, a ta
zdefiniuje ostateczny projekt programu badań
i przedłoży go Radzie Ministrów. I taka pro-

cedura ma miejsce każdego roku. Póki co,
obowiązuje PBSSP na 2016 r., a w nim zawarto 30 bloków tematycznych skupiających
łącznie 253 badania. Jako zupełnie nowe
badania zapisane zostały trzy:


dostęp do usług – badanie, którego celem
jest uzyskanie informacji na temat dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, opieki
domowej, niezaspokojonych potrzeb
w tym zakresie oraz o stronie finansowej
tych usług,



rachunki środowiskowe i ekonomiczne
dla lasów, które służą kompleksowemu
zobrazowaniu ich roli w gospodarce narodowej,



transport intermodalny – badanie, którego
celem jest uzyskanie informacji o lokalizacji, infrastrukturze i wyposażeniu terminali intermodalnych w Polsce oraz
identyfikacja łańcuchów w przewozach
ładunków, tworzonych przy współudziale
kilku rodzajów środków transportu.

Na rok 2016 zapisane zostały także
badania cykliczne (jedenaście tematów),
których edycja właśnie teraz przypada, m. in.
badanie pracy zarobkowej poza gospodarstwem domowym, przepływy ludności związane z zatrudnieniem (dojazdy do pracy),
uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej,
osoby młode na rynku pracy, struktura wynagrodzeń.
Warto zwrócić uwagę, że PBSSP to akt
prawny, któremu podlegamy częściej niż
nam się może wydawać. Z jednej strony jako

Foto: Katka Samková / www.sxc.hu

prowadzący działalność gospodarczą - bo
program badań reguluje nasze obowiązki
statystyczne, jako członek gospodarstwa
domowego lub uczestnik różnych rodzajów
aktywności - bo jesteśmy potencjalnym
uczestnikiem badań społecznych, a z drugiej
jako odbiorca danych - bowiem w dokumencie tym znajdujemy informacje: kiedy,
w jakiej formie i w jakim stopniu szczegółowości dane, które nas interesują, zostaną
opublikowane.

PBSSP na 2016 r. dostępny jest pod
adresem: http/bip.stat.gov.pl/download/
gfxbip/pl
Przygotowała: Anna Jaeschke, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny
w Łodzi

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
Pro bono

F

Dyżury adwokatów w Fundacji!

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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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA DLA ŁODZIAN

O

d 1 styczna 2016 r. ruszył rządowy
projekt mający na celu stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. To ogromne przedsięwzięcie jest efektem wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz.U. 2015 poz. 1255). Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2016 r.
W całym kraju utworzono 1524 punkty,
w których adwokaci, radcy prawni, doradcy
podatkowi oraz absolwenci prawa legitymujący się odpowiednim doświadczeniem pomagają ludziom uporać się z problemami
oraz edukują ich w zakresie przysługujących
im praw i obowiązków. Połowa punktów
prowadzona jest przez organizacje pozarządowe.
W Łodzi otworzono 28 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego prowadzenie trzech powierzono Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Mieszczą się one w:






Urzędzie Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Śródmieście – ul. Piotrkowska
153,
Urzędzie Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Polesie – ul. Krzemieniecka 2b,
Urzędzie Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Górna – al. Politechniki 32.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które:


nie ukończyły 26. roku życia,



ukończyły 65. rok życia,



korzystały w okresie ostatnich 12 miesięcy ze świadczeń z pomocy społecznej
i wobec których nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,



posiadają Kartę Dużej Rodziny,



posiadają ważną legitymację weterana
lub kombatanta,



znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły stratę w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Porady udzielane są z zakresu:


ubezpieczeń społecznych,



spraw karnych,



spraw rodzinnych,



spraw administracyjnych,



spraw cywilnych,



prawa pracy,



prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z pierwszych obserwacji wynika, że
największą popularnością cieszą się sprawy
z zakresu prawa spadkowego, co najlepiej
świadczy o tym, jak skomplikowana jest ta
gałąź prawa cywilnego. Częstym tematem
pytań były również kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi i szeroko pojętym
prawem administracyjnym.

Porady dla przedsiębiorców
To nie pierwszy raz, kiedy Fundacja
angażuje się w projekt, którego celem jest
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Od 2011 r., w porozumieniu z Okręgową
Radą Adwokacką w Łodzi, organizujemy
bezpłatne porady prawne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorców i osoby planujące
założenie działalności gospodarczej zapraszamy w każdą środę w godzinach 14-16 (po
uprzednim umówieniu spotkania).

Więcej informacji na temat bezpłatnych porad prawnych:

http://www.frp.lodz.pl/porady_prawne
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Seminarium „Ochrona własności przemysłowej
w Chinach i krajach Azji Południowo-Wschodniej”

O

środek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował seminarium informacyjne nt. ochrony praw własności przemysłowej. Partnerami tego wydarzenia byli: China SME IPR Helpdesk, SouthEast Asia SME IPR Helpdesk oraz Polska
Izba Rzeczników Patentowych (PIRP) Oddział Łódź.
Dr Bogdan Buczkowski z Katedry
Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu
Łódzkiego podzielił się swoimi doświadczeniami na temat kulturalnych uwarunkowań
prowadzenia biznesu w Azji. Pan Michał
Kłaczyński, gość specjalny, prawnik współpracujący z China SME IPR Helpdesk, omówił temat ochrony własności przemysłowej
polskich firm w krajach Dalekiego Wschodu.
Pan Tomasz Czerwoniak, ekspert z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), zaprezentował warunki ubiegania
się o dotacje na ochronę własności przemysłowej w programie oferowanym aktualnie
przez PARP. Pani dr Małgorzata Sikorska,
ambasador EU IPR Helpdesk z FRP, przedstawiła usługi europejskiego IPR Helpdesk.
W części dyskusyjnej prelegenci odpowiadali
na pytania uczestników. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego toczyły się rozmowy kuluarowe.

15 grudnia 2015 r.
W seminarium wzięło udział 23 uczestników - przedstawicieli firm, uczelni, biur
transferu technologii i rzecznicy patentowi.
Temat seminarium okazał się interesujący na
tyle, że dopisali również goście spoza regionu łódzkiego, m. in. z Poznania i Warszawy.
Uczestnicy spotkania otrzymali nadesłane
przez współorganizatorów materiały informacyjne (broszury o rynkach Chin, Wietnamu,
Tajlandii, Malezji, Makao i Hong Kongu).
Po seminarium zainteresowani skorzystali
z indywidualnych konsultacji prowadzonych
przez rzecznika patentowego z Łódzkiego
Oddziału PIRP.
KK
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Plan Junckera:
Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych

P

rzewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker (były
wieloletni premier Luksemburga) zainicjował w końcu 2014 r.
Plan Inwestycyjny dla Europy (ogłoszony w komunikacie COM
(2014)903), który, po zatwierdzeniu przez Radę Europejską rozporządzenia o powołaniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych
(EFIS), wszedł w życie na początku lipca 2015 r. Wdrożenie EFIS ma
pozwolić na realizację w trzech kolejnych latach projektów o łącznej wartości ok. 315 mld EUR. Jedna czwarta środków (ok. 75 mld EUR) przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz firm
o średniej kapitalizacji (o zatrudnieniu od 250 do 3 000 osób) poprzez
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który jest częścią Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EIB).
To tzw. Okienko MŚP (SME Window) EFIS jest uzupełnieniem
wsparcia finansowego z programu COSME (Program ramowy na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP 2014 - 2020) i wzmocni mechanizm gwarancji pożyczkowych. Sektor MŚP może liczyć na wsparcie
w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu rozwoju.
Wdrożeniem Planu Junckera w Polsce zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który podpisał umowę z Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym. Oferta dla MŚP dotyczy gwarancji BGK z regwarancją
EFI w ramach programu COSME (PLG COSME). Dystrybucją pożyczek
zajmują się banki komercyjne, z którymi BGK zawarł umowy. Najważniejszą korzyścią tego produktu gwarancyjnego jest brak konieczności
zastawiania własnego majątku (tzw. twardych zabezpieczeń) w celu uzyskania kredytu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł, a prowizja
za udzielenie gwarancji (do 80% wartości kredytu) wynosi 1% w skali
roku.
Szczegóły o innych korzyściach, warunkach gwarancji i lista banków na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancjabgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/
Źródło: www.bgk.pl
KK
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GO ARCTIC – program wspierający ekspansję
polskich firm na rynki państw położonych w Arktyce

P

olska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIIZ) zainicjowała
program mający pokazać atrakcyjność gospodarczą takich państw jak Dania,
Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia czy
Szwecja. Program Go Arctic, kolejny po Go
China i Go Africa, ma nie tylko informować
o możliwościach biznesowych w Arktyce, ale

także przygotowywać polskie firmy do ekspansji. Zorganizowane będą szkolenia, które
pozwolą przedsiębiorcom zdobyć wiedzę o
uwarunkowaniach prawnych, kulturowych,
perspektywach wybranych sektorów gospodarczych. Planuje się uruchomienie specjalnego portalu, informującego na bieżąco
o najważniejszych wydarzeniach w krajach
regionu Arktyki i organizowanych tam imprezach gospodarczych i targach.

ty nt. programu Go Arctic zorganizowanej
przez dziennik „Rzeczpospolita” oznajmił, że
firma przymierza się również do budowy
domów na Grenlandii.
Więcej informacji o programie Go
Arctic znajduje się na stroniePAIIZ:
www.paiiz.gov.pl
KK

Do ekspansji na północne rynki przymierza się firma Izodom 2000 ze Zduńskiej
Woli, producent energooszczędnych materiałów budowlanych. Firma działa już od kilku
lat w Szkocji i Finlandii, gdzie planuje uruchomienie własnej linii produkcyjnej. Wiceprezes Izodomu Jakub Wójcik podczas deba-

Historyczne porozumienie
na szczycie klimatycznym w Paryżu

12

grudnia 2015 r., po dwóch
tygodniach negocjacji, na konferencji klimatycznej ONZ
w Paryżu – UN Climat Change Conference
COP21 – CMP11 (21. sesja Konferencji
Stron Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu
(1992) i 11. Spotkanie Stron Protokołu
z Kyoto (1997), 196 państw przyjęło globalną umowę o ochronie klimatu. Zacznie ona
obowiązywać od 2020 r. i wejdzie w życie po
zatwierdzeniu jej w co najmniej 55 krajach
odpowiadających za 55 % światowej emisji
CO2.
Głównym celem porozumienia jest
redukcja emisji gazów cieplarnianych, aby
wzrost średniej rocznej temperatury w porównaniu z czasami przedindustrialnymi nie
przekraczał 2° C, a w długiej perspektywie
utrzymał się na poziomie 1,5° C. Umowa

przewiduje pomoc finansową krajom rozwijającym się i najbardziej narażonym na skutki
zmiany klimatu. Założony zostanie Zielony
Fundusz Klimatyczny, w którym do 2020 r.
ma być gromadzonych 100 mld dolarów
rocznie.
Politycy i ekolodzy uważają, że umowa
stanowi ważny krok naprzód na drodze do
ochrony klimatu poprzez redukcję emisji.
Każdy kraj sygnatariusz porozumienia może
dowolnie określić swój wkład i realizować go
metodami przez siebie wybranymi. Przewidziano dokonywaną co pięć lat rewizję celów
krajowych w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Pierwsza weryfikacja ma nastąpić w 2018 r.
Polscy eksperci wskazują na potrzebę
modernizacji krajowych sieci energetycznych
w celu ograniczenia strat przesyłowych,

inwestowanie w energetykę rozproszoną (np.
geotermię i małą hydroenergetykę) oraz likwidację tzw. niskiej emisji z kotłowni domowych np. przez wykluczenie z rynku niskokalorycznych materiałów opałowych.
KK
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Łódzki startup wyróżniony przez Komisję Europejską

N

apiferyn Biotech to łódzki startup,
którego celem działalności jest
opracowanie ekonomicznej metody
pozyskiwania białka z rzepaku. Pomysł ten
jest na tyle innowacyjny i godny uwagi, że
Komisja Europejska postanowiła go docenić i
udzieliła młodej firmie dotacji w wysokości
50 tysięcy euro w ramach prestiżowego programu SME Instrument (Horyzont 2020).
Technologia FIDOs (Functional Isolates Derived from Oilseeds), którą Napiferyn
Biotech opracował w odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie rynku na nowe źródła protein, pozwala na pozyskiwanie izolatów białkowych z biomasy rzepakowej. Tak wyodrębniony izolat doskonale sprawdzi się w rozwiązaniach spożywczych i będzie odpowiedni także dla wegetarian, wegan oraz osób,
które nie tolerują laktozy.
Najnowszy okres programowania 2014
-2020 kładzie ogromny nacisk na innowacyjność projektów oraz współpracę nauki z biznesem, która powinna przynieść wymierne
korzyści obu stronom. Efektem takiego połą-

czenia sił mają być projekty, które będą
w stanie stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom społecznym, takim jak: bezpieczeństwo
żywnościowe, zdrowie, zmiany demograficzne czy dobrostan.
Horyzont 2020 jest największym programem finansowania badań naukowych
i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet
na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld.
euro. Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji oraz
przekształcanie odkryć naukowych i badań
w realne projekty, które mogą przyczynić się
do poprawy standardów życia.
SME Instrument, który jest częścią
programu Horyzont 2020, został stworzony
z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które dysponują nowatorską technologią i chciałyby wprowadzić ją na rynek
międzynarodowy. Celem Instrumentu jest
zwiększenie innowacyjności europejskich
przedsiębiorstw oraz pomoc w wejściu na
rynek.
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach SME Instrument podzielone jest na trzy fazy:


studium wykonalności,



realizację,



komercjalizację i coaching.

Wszystkie te działania składają się na
kompleksową opiekę nad innowacyjnym
projektem, która ma zagwarantować późniejszy sukces na rynku międzynarodowym.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
aktywnie wspiera przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie Horyzont
2020, oferując im usługę KAM (Key Account Management). Polega ona na przeanalizowaniu wraz z przedsiębiorcą obszarów
realizowanego projektu (SME Instrument)
wymagających wsparcia doradczego i znalezieniu najlepszego eksperta z danej dziedziny
z listy ekspertów akredytowanych przy
Komisji Europejskiej. Zarówno analiza jak
i usługa ekspercka są dla przedsiębiorcy bezpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty
w siedzibie Fundacji.
DW

TARGI, GIEŁDY, MISJE
Znajdź partnera na giełdzie kooperacyjnej
Hannover Messe 2016

O

środek Enterprise Europe Network
przy Izbie Handlowej Wielkiego
Księstwa Luksemburga zaprasza
polskich przedsiębiorców do udziału w 12.
edycji spotkań kooperacyjnych podczas międzynarodowych targów technologii, innowacji i automatyki w przemyśle - Hannover
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Messe 2016, które odbędą się w dniach
25 - 29 kwietnia 2016 r. Krajem partnerskim
tegorocznej edycji targów są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Spotkania obejmą wszystkie sektory
przemysłowe targów
(http://www.hannovermesse.de/home)

TARGI, GIEŁDY, MISJE

Organizatorzy spotkań oferują:


pięć dni indywidualnych intensywnych
rozmów biznesowych



wydzielone pomieszczenie w centrum
targów

Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla
firm, które zarejestrują się za pośrednictwem
sieci EEN do 29 lutego 2016 r. Po tej dacie
opłaty rejestracyjne będą następujące:


dla wystawców 95 EUR od osoby
dla odwiedzających 119 EUR od osoby
(specjalna cena dla klientów EEN)



szeroką międzynarodową sieć partnerów
wspierających przed spotkaniem





profesjonalne wsparcie
i w fazie ewaluacji.

Opłata 75 EUR dla każdej dodatkowej
osoby z firmy.

na

miejscu

Za niestawienie się na spotkaniach
zarejestrowanej firmy będzie pobierana opłata karna w wysokości 150 EUR.
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
jest partnerem spotkań.
Dalsze informacje oraz rejestracja na
stronie: http://www.een-matchmaking.com/
hannovermesse2016
KK

The Future of Building konferencja i spotkania
brokerskie dla firm sektora budownictwa

O

środek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jako współorganizator
ma przyjemność przekazać zaproszenie
Austriackiej Izby Handlowej (WKO)
w Wiedniu do udziału w konferencji, spotkaniach kooperacyjnych oraz wizytach studyjnych. 18 kwietnia w siedzibie WKO odbędą
się warsztaty, panele dyskusyjne oraz spotkania B2B. 19 kwietnia zaplanowane są wizyty
studyjne na terenie Wiednia. Współorganizatorem konferencji jest Advantageaustria
(www.advantageaustria.org) i Enterprise
Europe Network Austria przy wsparciu Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki oraz
Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej.



aby poznać nowe rynki



aby przedstawić, omówić i rozwinąć
nowe projekty

Wszystkie profile kooperacyjne będą
opublikowane na stronie i promowane
w Europie.



aby zainicjować kontakty międzynarodowe.

Wstępny program konferencji dostępny
jest na tej stronie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Udział w konferencji i spotkaniach
B2B jest bezpłatny. Jednakże, ze względu na
ograniczone możliwości lokalowe, wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę: https://www.b2match.eu/building2016



aby dowiedzieć się o najnowszych austriackich technologiach i innowacyjnych
rozwiązaniach dla budownictwa i zrównoważonej renowacji

Konferencja obejmie następującą tematykę:


inżynieria i planowanie/architektura
i usługi budowlane



materiały budowlane/komponenty i podzespoły



energia odnawialna/klimatyzacja i technologie budowlane



Termin rejestracji: 16 kwietnia 2016 r.
Osoby, które nie stawią się na spotkania, nie odwoławszy rejestracji przed
16 kwietnia 2016 r., zostaną obciążone opłatą
w wysokości 75 EUR (bez VAT).
Językiem roboczym konferencji jest
angielski.
KK

agencje biznesowe/klastry i stowarzyszenia.
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TARGI, GIEŁDY, MISJE

Spotkania kooperacyjne podczas 9. Specjalistycznej
Wystawy Budownictwo i Wnętrze EXPO 2016
w Erywaniu

W

dniach 27 do 29 maja 2016 r. w Erywaniu odbędzie się jedna z największych w Armenii specjalistyczna wystawa „Budownictwo
i wnętrze” EXPO 2016. Spodziewany jest udział ponad 120 lokalnych i zagranicznych wystawców m. in. z Armenii, Rosji, Gruzji
i Iranu. Przedstawią oni innowacje i nowe technologie w budownictwie i wyposażaniu wnętrz.

Tematyka wystawy obejmuje wiele dziedzin:


systemy bezpieczeństwa,



uprawa zieleni



banki, instytucje pożyczkowe,



produkty i usługi czyszczące



przewozy cargo,



projektowanie



systemy zaopatrzenia w gaz grzewczy i wodę



farby i materiały ochronne



drzwi i okna



wyposażenie i narzędzia budowlane



projektowanie elewacji i wnętrz



technologie i materiały do dekoracji wnętrz



meble, dywany



usługi budowlane i rekonstrukcyjne



baseny i sauny



systemy ogrzewania i wentylacji



technologie oświetleniowe



artykuły inżynierii sanitarnej.

Wystawę organizuje firma Prom Expo przy wsparciu najwyższych władz Republiki Armenii (rządu, ministerstwa gospodarki, ministerstwa
rozwoju miast) oraz Izby Przemysłowo-Handlowej i władz miasta Erywania.
Narodowy Ośrodek Rozwoju MŚP w Armenii, partner Enterprise Europe Network jest organizatorem spotkań kooperacyjnych.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
KK

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia udziela Ośrodek
Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
jako współorganizator spotkań. Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl
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KONKURSY
Nowe konkursy na projekty inwestycyjne

W

grudniu 2015r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło dwa konkursy na projekty inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
W ramach działania finansowane będą badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których wynikiem będzie opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe składające się z przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych.
Całkowita pula środków przeznaczona na konkurs to 6 mln. Euro. Wnioski będzie można składać od 15 do 25 lutego 2016 r.
Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorcy oraz realizowanych prac badawczych i tak:

Badania przemysłowe
Wielkość firmy

Eksperymentalne prace rozwojowe

Poziom dofinansowania

Wielkość firmy

Poziom dofinansowania

Mikro i małe

80%

Mikro i małe

60%

Średnie

75%

Średnie

50%

Duże

65%

Duże

40%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 700 000,00 zł.

Poddziałanie 2.3.1 „Innowacje w MŚP”.
W ramach działania finansowane będą projekty polegające na zakupie i wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym również
zastosowaniu innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług (ekoinnowacje). Warunkiem uzyskania dofinansowania
jest wdrożenie w wyniku realizacji projektu, produktów, usług lub procesów nie stosowanych w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata.
Całkowita pula środków wynosi 12 mln euro. Wnioski będzie można składać od 22 lutego do 3 marca 2016 r.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, natomiast dla średnich firm 45%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł.
Jednym z ważniejszych kryteriów, oprócz innowacyjności, jest czy projekt wpisuje się
w Regionalne Inteligentne Specjalizacje czyli kluczowe sektory z punktu widzenia rozwoju
regionu1.
Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w przygotowywaniu aplikacji, w tym studium
wykonalności, biznesplanu oraz w realizacji i rozliczaniu projektów.
Źródło:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020

1. Nowoczesny przemysł włókienniczy
i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane
medycyna,

materiały
farmacja,

budowlane,
kosmetyki,

energetyka w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo
i

przetwórstwo

rolno-spożywcze,

informatyka i telekomunikacja.

http://cop.lodzkie.pl/
ŁK
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W sierpniu 2015 r., po długich dyskusjach, uchwalono nowelizację Ustawy o rachunkowości. Ustawodawca wprowadził szereg zmian, w tym m.in. stosowanie zasady istotności, sprawozdanie z działalności czy prezentacja transakcji z jednostkami powiązanymi. Jest to największa nowelizacja od 2002 r., która powoduje konieczność dostosowania sprawozdań finansowych.
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

i
PwC, Biuro w Łodzi

zapraszają na warsztaty

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości
dnia 3 lutego 2016 r.
do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
ul Piotrkowska 86, front, II piętro
(Ponad 20 zmian w ustawie o rachunkowości)
Kluczowe zmiany w Ustawie o rachunkowości przedstawi:
Łukasz Koprowski – dyrektor Biura PwC w Łodzi, ekspert w dziedzinie badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w Polsce i w Niemczech (m.in. badanie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Volkswagen
skupiającej wówczas ponad 170 spółek, badanie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Złomrex). Pracował na stanowisku Głównego Księgowego i CFO w jednej z kluczowych spółek należącej do Grupy Kapitałowej mBanku. Posiada
uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR) nr: 10950, kwalifikacje biegłego księgowego w Wielkiej Brytanii
i Irlandii (ACCA), certyfikat Certified Internal Auditor.

W programie:
900 - 915
915

Rejestracja uczestników, kawa
Powitanie
dr Ewa Sadowska-Kowalska, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

915 - 930
930 - 1030
1030 - 1045
1045

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości - rewolucja czy ewolucja?
Co się zmieni w sprawozdaniach finansowych?
Pytania i odpowiedzi
Zakończenie

Szczegóły na stronie:
http://www.frp.lodz.pl/szkolenia/@nowelizacja-ustawy-o-rachunkowosci
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ZAPROSILI NAS
Polski Kongres Gospodarczy 2016

K

onfederacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej była organizatorem kolejnej edycji Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się
27 stycznia 2016r. w Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami
byli Agencja Rozwoju Przemysłu i Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Celem Kongresu była próba wypracowania odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić
prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu,

aby w pełni wykorzystać potencjał polskiej
gospodarki. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał:
Stop biurokratyzmowi! Omawiano więc wyzwania, jakie stanowi szeroko pojęty biurokratyzm – opieszałość funkcjonowania administracji, długotrwałe procedury, nadmierna
sprawozdawczość, niejasność przepisów,
brak stabilności prawa i otoczenia prawnego.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pracodawcyrp.pl
KK

Technopark Łódź otworzył nowe centrum badawcze
BioNanoPark

W

dniu 19 stycznia 2016 r. odbyło
się uroczyste otwarcie nowego
budynku centrum badawczego
BioNanoPark w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Dubois 114/116.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i wystąpieniach przedstawicieli zarządu Technoparku, władz miasta i regionu zaproszeniu
goście mieli możliwość zwiedzenia nowego
centrum, wyposażonego m. in. w ARUZ
(Analizator Rzeczywistych Układów Złożo-

nych). To unikatowe w skali świata urządzenie jest cyfrowym symulatorem umożliwiającym odtwarzanie przebiegu skomplikowanych reakcji chemicznych. BioNanoPark
oferuje usługi badawcze w dwóch specjalistycznych laboratoriach: biotechnologii przemysłowej oraz biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej.
Więcej informacji na stronie: http://
www.technopark.lodz.pl/bionanopark
KK
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Tunezja wśród państw stowarzyszonych
z Horyzontem 2020

1

grudnia 2015 r. została podpisana umowa stowarzyszeniowa Tunezji z programem Horyzont 2020, która umożliwia rozszerzenie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Tunezją. Tunezyjskie instytuty badawcze, uniwersytety i indywidualni
naukowcy oraz przedsiębiorcy mogą od tego momentu korzystać w pełni z funduszy H2020.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
MKS

Nowe narzędzie do poszukiwania partnerów
w programie H2020

H

2020 Agrofood Partnerships Profiles Catalogue to nowe internetowe narzędzie ułatwiające budowanie konsorcjów projektowych
małych i średnich firm, zespołów badawczych i centrów technologicznych. Dotyczy w szczególności konkursów na lata 2016-2017
z dziedziny „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”

Narzędzie opracowała grupa sektorowa Agrofood sieci Enterprise Europe Network.
Więcej informacji: https://sites.google.com/site/asgprofiles/
MKS

Granty i stypendia za granicą
Informacje Centrum Informacji
dla Naukowców Euraxess
Austria
Institute of Science and Technology

Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

stypendia dla osób po doktoracie

Bronisław Gieremek Junior and Senior Fellowship

Termin składania wniosków: 15 marca 2016 r.

Termin składania wniosków: 26 marca 2016 r.

Więcej informacji:

Więcej informacji:

http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow/

http://www.iwm.at/fellowships/geremek/
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Józef Tischner Junior Fellowship

Szwecja

Termin składania wniosków:29 lutego 2016 r.

Visby Program – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie

Więcej informacji:

Termin składania wniosków: 16 stycznia 2016r.

http://www.iwm.at/fellowships/tischner/

Więcej informacji:
https://studyinsweden.se/scholarship

Francja
Centre-Val de Loire

Tajwan

Stypendia „Le Studium” dla doktorów i profesorów

stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów

Termin składania wniosków: 8 lutego 2016 r.

Termin składania wniosków: 15 lutego 2016r.

Więcej informacji:

Więcej informacji:

http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships

Irlandia

Turcja

stypendia na wybranym uniwersytecie dla osób po doktoracie

stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z pięcioletnim doświadczeniem badawczym

przedmiot badań technologie ma wspomagać osoby z autyzmem
i niepełnosprawnością umysłową
Termin składania wniosków: 28 lutego 2016r.

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship

Więcej informacji:
http://www.assistid.eu/news/post.php?s=2015-11-16-assistidannounce-call-3
Kraje Grupy
Bałkany

Wyszehradzkiej,

Partnerstwa

Więcej informacji:

Wschodniego,

stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 31 stycznia 2016r.
Więcej informacji:
http://visegradfund.org/scholarships
Różne kraje
The Boehringer Ingelheim Fonds
Stypendia dla doktorantów do 27 roku życia, w dziedzinie biomedycyny
Termin składania wniosków: 1 lutego 2016 r.
Więcej informacji:
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Węgry – Budapeszt
Stypendia na badania w Open Society Archives
Termin składania wniosków: 10 stycznia 2016r.
Więcej informacji:
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa
Włochy
stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2016r.
Więcej informacji:
http://www.bfny.org/en/apply

Więcej informacji: www.euraxess.pl
MKS

Stypendia EMBO
Dla osób po doktoracie
Więcej informacji:
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-termfellowships#about

Źródło:
http://www.kpk.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://www.euraxess,pl

17

OKIEM STATYSTYKA
PRODUKT KRA JOWY BRUTTO
Udział województw w tworzeniu PKB w 2013 r.
(ceny bieżące)

PKB według województw w 2013 r. (ceny bieżące)
(w mln zł)

PKB na 1 mieszkańca według województw w 2013 r. (ceny bieżące)

Dynamika PKB według województw (ceny stałe)
(2012 r. = 100)
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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.

BOTR20150617001

Turecka firma produkująca systemy oświetlenia wykorzystujące światło dzienne oraz panele słoneczne
do podgrzewania wody poszukuje dystrybutorów, dilerów, przedstawicieli oraz firm budowlanych
i projektowych.

2.

BOPT20150330002

Firma z Portugalii o ponad 20-letnim doświadczeniu, produkująca sprzęt audio i współpracująca ze
światowej klasy instytucjami prowadzącymi prace B+R oraz dostawcami wysokiej jakości komponentów poszukuje partnerów zainteresowanych promowaniem innowacyjnego, nowoczesnego i wydajnego
elektronicznego systemu audio. System otrzymał pozytywne recenzje ekspertów, konsumentów i czasopism branżowych.

3.

BOTR20150331002

Turecka firma z 28-letnim stażem jest producentem różnego typu mikserów sanitarnych, baterii i zaworów do łazienek i kuchni, poszukuje dystrybutorów i partnerów do produkcji kontraktowej.

4.

BOCZ20150528001

Czeski producent i sprzedawca ręcznie rzeźbionych wyrobów z drewna poszukuje nowych partnerów
pośrednictwa na rynku (dystrybutorów/agentów). Firma oferuje również produkcję niestandardowych,
drewnianych, rzeźbionych produktów na indywidualne potrzeby.

5.

BOFR20140527002

Francuska firma projektuje, produkuje i sprzedaje eleganckie, funkcjonalne, kolorowe torby na zakupy,
wykonane z tkanin powlekanych, najczęściej w kropki. Produkty firmy sprzedawane są w butikach
oraz przez Internet. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych.

6.

BOBG20150731001

Bułgarska firma zajmująca się produkcją i handlem, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, poszukuje dystrybutorów do współpracy w
ramach umów długoterminowych, aktywnych w branży odzieży roboczej i akcesoriów ochronnych
(ubrania, buty, rękawice, kaski, okulary, ochraniacze uszu, ochrona dróg oddechowych, osłony ochronne, pasy bezpieczeństwa, itp.)

7.

BOUK20150703003

Brytyjski producent leczniczych poduszek wypełnionych zbożem, nadających się do podgrzewania
w kuchenkach mikrofalowych, używanych przy dolegliwościach bólowych różnych części ciała, poszukuje dystrybutorów wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, gotowych podjąć się sprzedaży
tego produktu do aptek, szpitali, klinik, gabinetów rehabilitacyjnych oraz do punktów sprzedaży detalicznej w całej Europie.

8.

BOUK20150730001

Brytyjska firma opracowała solarny podgrzewacz wody w formie interaktywnego, użytecznego zestawu
demonstracyjnego dla szkół, wyższych uczelni oraz firm z branży solarnej. Taki zestaw byłby pomocny
w przeprowadzaniu prezentacji, jak energia słoneczna może być wykorzystywana do ogrzewania wody.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji z partnerami posiadającymi duże
doświadczenie i kontakty z placówkami sektora edukacji oraz z firmami solarnymi.

9.

BOTR20141219004

Turecka firma z Izmiru produkująca figi i suszone owoce poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych.

10.

BOHR20150626001

Chorwacka firma specjalizująca się w organizacji przyjęć ślubnych w ekskluzywnych miejscach
w Chorwacji poszukuje zagranicznych partnerów branżowych do współpracy w ramach umowy świadczenia usług.

11.

BOBG20150609001

Bułgarska firma, producent elastycznych przędz, oferuje swoje produkty potencjalnemu partnerowi
w branży tekstylnej. Materiały firmy są stosowane w produkcji skarpet i pończoch, wyrobów dziewiarskich, odzieży sportowej, bandaży elastycznych i in. materiałów medycznych. Firma jest zainteresowana długoterminowymi umowami z dystrybutorami surowców dla przemysłu tekstylnego i/lub producentami wyrobów gotowych.
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Nr Ref

Opis oferty

12.

BOFR20141219001

Francuski producent koniaku, wina oraz soku winogronowego, sprzedający również napój Pineau pragnie wejść na zagraniczne rynki. Firma poszukuje godnych zaufania agentów i dystrybutorów.

13.

BOUS20150316001

Amerykańska firma ze stanu Massachusetts zajmująca się produkcją medyczną poszukuje dystrybutorów w krajach UE. Firma produkuje narzędzia dla gastroenterologów, stosowane podczas kolonoskopii oraz gastroskopii. Firma poszukuje międzynarodowych usług sprzedaży
i marketingu.

14.

BOFI20150113005

Fińska firma zajmująca się projektowaniem oświetlenia poszukuje sklepów, dystrybutorów
i agentów. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby reprezentować i sprzedawać jej produkty. Poszukiwani są partnerzy z kontaktami wśród architektów i dekoratorów wnętrz. Produkty
firmy są stosowane w domach i przestrzeni publicznej.

15.

BOFR20150205002

Francuska firma opracowała cyfrowy mikroaparat, który może nagrywać filmy z wysokiej jakości dźwiękiem z odległości kilku metrów w sposób ciągły lub w razie potrzeby sekwencyjnie.
Aparat jest mały, dyskretny i może być schowany w kieszeni w celu kamuflażu, do stosowania
na dzień lub w nocy przez policjantów, żołnierzy, strażników, kurierów gotówkowych itp. Nagrane filmy można łatwo odtwarzać później na komputerze. Francuska firma oferuje swoje
produkty i usługi w ramach umowy outsourcingowej.

16.

BOSE20141008001

Firma szwedzka produkująca kolektory poszukuje grupy przemysłowej zainteresowanej rozwojem w dziedzinie energii odnawialnej i produkcją kolektorów słonecznych, które wytwarzają
ciepło i parę do 200 ° C. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy licencyjnej na produkcję swojego kolektora słonecznego.

17.

BOLT20150403001

Litewska firma świadczy wysokiej jakości usługi barwienia i wykończania tkanin i poszukuje
partnerów o stałym i wysokim zapotrzebowaniu na wełnę, przędze poliestrowe lub tkaniny.
Firma oferuje umowę usługową, podwykonawstwo lub współpracę produkcyjną.

18.

BONL20150417001

Holenderska firma produkuje napoje ziołowe z naturalnych i egzotycznych składników z Azji,
które sprzedaje pod własną marką. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych.

19.

BOES20150206002

Firma zlokalizowana na granicy portugalsko-hiszpańskiej, w rejonie Wielkiego Jeziora Alqueva, specjalizuje się w projektach kwalifikowanej turystyki (naturalnej, przygodowej, zrównoważonej, wędkarskiej, ornitologicznej, astronomicznej, fotograficznej, wspinaczkowej, rowerowej, sportów wodnych). Firma posiada nieruchomość jako bazę dla ww. aktywności, poszukuje
agentów handlowych w Europie do międzynarodowego marketingu swoich produktów.

20.

BRFR20150324003

Francuski przedstawiciel handlowy specjalizujący się w sprzedaży produktów spożywczych
oferuje usługi pośrednictwa handlowego dla producentów z wszystkich krajów europejskich.

21.

BRRS20141205001

Serbska firma zajmująca się handlem i dystrybucją profili dla przemysłu budowlanego, fugi
epoksydowej i akcesoriów łazienkowych oferuje swoje usługi jako dystrybutor dla wiodących
europejskich producentów w zakresie działalności firmy.

22.

BRUK20150226001

Brytyjski producent jogurtu poszukuje partnerów z wiedzą i doświadczeniem w celu przedłużenia okresu trwałości jogurtów. Różne techniki stosowane przez przemysł, w tym modyfikowana
fermentacja bakterii, filtracja powietrza, działanie promieniami ultrafioletowymi (UV), obróbka
wysokim ciśnieniem i innowacyjne opakowania byłyby interesujące dla firmy. Firma chciałaby
podpisać umowę licencyjną, produkcyjną lub umowę o świadczenie usług.

23.

BRUK20150430001

Brytyjska firma dostarcza sprzęt laboratoryjny, systemy, meble i narzędzia R&D dla instytucji
badawczych i akademickich oraz przemysłu. Firma poszukuje producentów innowacyjnych
produktów, których będzie reprezentantem w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

24.

BRFR20150408001

Francuski przedstawiciel handlowy, specjalizujący się w biznesie międzynarodowym, poszukuje zagranicznych innowacyjnych produktów (sprzęt i zaopatrzenie) w rolnictwie i ogrodnictwie
dla francuskiego rynku. Poszukuje umowy przedstawicielstwa handlowego i oferuje usługi
pośrednictwa handlowego zagranicznym producentom.

25.

BRUK20150220001

Brytyjskie przedsiębiorstwo dostarczające odzież roboczą, w szczególności odzież przydatną
w niskich temperaturach, poszukuje producentów i dostawców tekstyliów, jak również materiałów dla swoich produktów.

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie.
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BIBLIOTEKA
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa
dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej
z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii
Europejskiej.
Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji.

W

styczniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiamy Państwu broszury wydane
przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu: „Problemy z UE ? Kto może Ci pomóc ?” oraz „Europejski
kodeks dobrej praktyki administracyjnej”.

Pierwsza z publikacji pokrótce zapoznaje czytelnika z organami
i instytucjami unijnymi, do których można zwrócić się w wybranych
sprawach oraz, dla pełniejszego zrozumienia istoty rzeczy, podaje
przykłady pomocy, jakiej mogą udzielić poszczególne organy.
Organy, o których mowa powyżej to:
1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – to instytucja rozpatrująca sprawy związane z administracją UE, badająca skargi złożone
na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE, dotyczące np. nieprawidłowości
administracyjnych, niesprawiedliwości, dyskryminacji, nadużycia
władzy, braku odpowiedzi, nieudzielenia informacji i zbędnej
zwłoki.
2. Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich – tworzą ją krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich - rozpatrujący skargi
złożone przeciwko krajowym, regionalnymi lokalnym władzom
publicznym w Państwach członkowskich Unii Europejskiej – wraz
z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego. Sieć obejmuje zarówno organy
państw członkowskich Unii, jak i krajów kandydujących do członkostwa w Unii oraz niektórych innych krajów europejskich.
3. Zakres działania obejmuje zazwyczaj: łamanie praw, w tym praw
człowieka i praw podstawowych, nieprzestrzeganie ogólnych zasad prawa, jak też postępowanie niezgodne z zasadami właściwego administrowania.
4. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego – zakres spraw Komisji jest bardzo szeroki, obejmuje zarówno problemy związane ze
środowiskiem naturalnym, jak i dyskryminacją i niedotrzymywaniem terminów.
5. Komisja Europejska – zwana nieformalnie „strażniczką traktatów”, odpowiada za przestrzeganie prawa UE przez państwa
członkowskie.
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6. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – organ nadzorczy,
mający za zadanie ochronę danych osobowych i prywatności oraz
propagowanie dobrych praktyk w instytucjach i organach UE.
7. SOLVIT – jest to sieć on-line, koordynowana przez Komisję Europejską, obejmuje państwa członkowie Unii, Islandię, Liechtenstein i Norwegię; rozwiązuje problemy międzypaństwowe, powstałe między obywatelami lub przedsiębiorstwami oraz krajowymi władzami publicznymi z zakresu nieprawidłowego stosowania
prawa w obszarze rynku wewnętrznego.
8. Europejskie centra konsumenckie (ECC) – zajmują się prawnym i
praktycznym doradztwem w sprawach dotyczących transgranicznych zakupów i usług na rynku wewnętrznym.
9. Informacje i doradztwo – istnieją serwisy informacyjne takie jak:
„Twoja Europa” czy „Europe Direct”, gdzie każda osoba zainteresowana poradą w kwestii praw przysługujących obywatelowi,
rezydentowi, przedsiębiorstwu lub organizacji UE, może uzyskać
niezbędne informacje.

Kolejna publikacja to zaktualizowana wersja „Europejskiego
kodeksu dobrej praktyki administracyjnej” z 2001 r. Jest to dokument
służący zarówno obywatelom, pomagając zrozumieć zasady działania
administracji unijnej, jak i urzędnikom, kreując najwyższe standardy
ich pracy.
Jednym z podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej,
zgodnie z Kartą praw podstawowych, jest prawo do dobrej administracji. Wiąże się z tym konieczność podejmowania wyzwań przez instytucje oraz poprawianie jakości i efektywności pracy.
W czerwcu 2012 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
określił standardy etyczne obowiązujące w administracji publicznej.
Przyjęły one formę pięciu zasad służby cywilnej, sprzyjając podnoszeniu jakości administrowania publicznego, wzmacnianiu praworządności i ograniczaniu możliwości arbitralnego podejmowania decyzji
przez urzędników. Te zasady to:
1. Oddanie Unii Europejskiej i jej obywatelom
2. Rzetelność
3. Obiektywność
4. Szacunek dla innych
5. Przejrzystość
Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej składa się
z 27 artykułów, które uściślają m.in. zakres jego stosowania, rzeczowy zakres obowiązywania, zasady: praworządności, niedyskryminowania, proporcjonalności, bezstronności i niezależności, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości, a także zakaz nadużywania uprawnień,
prawo wysłuchania i prawo do złożenia oświadczeń, stosowny termin
podjęcia decyzji i obowiązek jej uzasadnienia, ochronę danych, wnioski o udzielenie informacji, umożliwienie dostępu do dokumentów,
prowadzenie rejestrów czy prawo do złożenia skargi do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jak wynika z powyższego opracowania, Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej to dokument ułatwiający wszystkim
zainteresowanym stronom zrozumienie przysługujących im praw
a tym samym, dzięki swej strukturze i wielu cennym wskazówkom,
zwiększa wśród obywateli Unii zainteresowanie skuteczną, niezależną
i przyjazną administracją oraz pomaga im w pełni korzystać ze swoich
praw.
AK

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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WSPIERAJ ŁÓDZKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
organizacja pożytku publicznego*

KRS: 0000057880
Bank PEKAO S.A. I O/Łódź Nr konta: 51 1240 3015 1111 0000 3412 3658
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości


doradza osobom rozpoczynającym działalność
gospodarczą



wspiera konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw



inspiruje i ułatwia współpracę nauki z biznesem



promuje osiągnięcia łódzkich naukowców



wspiera działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu łódzkiego



organizuje Forum Przedsiębiorczości z udziałem
liderów życia społecznego i gospodarczego



działa na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem zawodowym i społecznym, w tym
osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych i głuchych



rozwija postawy przedsiębiorczości i prowadzi
działania na rzecz aktywności zawodowej osób
młodych i starszych



wspomaga absolwentów w wejściu na rynek pracy i znalezieniu zatrudnienia

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

www.pozytek.gov.pl
*W myśl Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 9 i art. 22)

www.1procent.lodzkie.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
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