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ZIELONE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE1
Tomasz Dorożyński

R

ozwój gospodarczy prowadzi do
coraz większej presji na środowisko przyrodnicze przyczyniając się do powstawania wielu
zagrożeń. Świadomość tych problemów skutkuje podejmowaniem konkretnych działań,
zarówno przez państwo (np. stanowienie
prawa sprzyjającego redukcji zanieczyszczeń), jak i przez same przedsiębiorstwa (np.
realizowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu). Oznacza to, że działalność gospodarcza, jeszcze do niedawna stojąca w opozycji do ekologii, coraz częściej
musi brać pod uwagę skutki, jakie wywołuje
w przyrodzie.
Jednym z aspektów łączących sferę
publiczną i prywatną są zamówienia publiczne. Mogą być one także wykorzystywane do
celów prośrodowiskowych. Mamy wówczas
do czynienia z tzw. zielonymi zamówieniami
publicznymi.
Pojęcie
Zielone zamówienia publiczne (ZZP)
stanowią, obok klauzul społecznych, jeden z
aktualnie wiodących trendów w kształtowaniu systemu zamówień publicznych w Unii
Europejskiej (UE).
Ich istotą, zgodnie z definicją Urzędu
Zamówień Publicznych, jest nabywanie przez
zamawiających towarów, usług i robót budowlanych, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze
w porównaniu do towarów, usług i robót
budowlanych o identycznym przeznaczeniu,
jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.

Innymi słowy zielone zamówienia publiczne to działania, w ramach których podmioty publiczne i pozostali zamawiający
włączają kryteria i wymagania ekologiczne
(prośrodowiskowe) do procesu zakupów,
czyli do procedur udzielania zamówień publicznych. A zatem wybierają rozwiązania
ograniczające negatywny wpływ przedmiotów zamówienia, uwzględniając ich cały cykl
życia, przyczyniając się także do rozwoju
i upowszechniania technologii i procesów
sprzyjających środowisku przyrodniczemu.
Realizując zamówienie publiczne zgodnie z powyższym podejściem zamawiający
powinien uwzględnić co najmniej jeden
czynnik przyjazny środowisku na wszystkich
etapach procedury (np. przetargowej),
w szczególności w trakcie: określenia potrzeb, zdefiniowania przedmiotu zamówienia,
sformułowania specyfikacji technicznych,
wyboru kryteriów udzielenia zamówienia lub
sposobu wykonania zamówienia.
Celem stosowania procedur zielonych
zamówień publicznych jest uwzględnienie
w możliwie dużym zakresie kwestii środowiskowych w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego. W tym kontekście
zielone zamówienia publiczne należy rozumieć szerzej niż tylko ewentualne korzyści
związane z ceną nabycia. Mają one zapewnić
organom publicznym oszczędności finansowe w całym cyklu ich życia (Zielone zamówienia publiczne, 2009).

Zamówienia publiczne na rzecz poprawy
stanu środowiska
W 2008 r. Komisja Europejska (KE)
przygotowała kompleksowe opracowanie
dotyczące działań związanych z urzeczywistnieniem idei zielonych zamówień publicznych (Komunikat Komisji, 2008).
Podkreślono w nim, że każdego roku
instytucje publiczne w Europie wydają równowartość ok. 16% PKB UE na zakup towarów, np. sprzętu biurowego, elementów
budowlanych i pojazdów transportowych,
usług w zakresie, między innymi, utrzymania
budynków, transportu, sprzątania i cateringu,
oraz robót budowlanych. Tym samym zamówienia publiczne mogą kształtować trendy
produkcyjne i konsumpcyjne, a znaczący
popyt ze strony instytucji publicznych na
ekologiczne towary stworzy lub powiększy
rynki dla produktów i usług przyjaznych
środowisku przyrodniczemu.
Komisja zidentyfikowała dziesięć
„priorytetowych” sektorów2 dla ekologicznych zamówień publicznych. Ich wyboru
dokonano na podstawie oferowanych przez
nie możliwości w zakresie poprawy stanu
środowiska, wydatków publicznych, potencjalnego wpływu na stronę podażową, przykładu dla konsumentów prywatnych lub korporacyjnych, wrażliwości politycznej, istnienia odpowiednich i łatwych do wykorzystania kryteriów, dostępności odpowiednich
produktów na rynku oraz wydajności ekonomicznej.

1 Tekst jest oparty na wybranych fragmentach rozdziału T. Dorożyńskiego Green public procurement z podręcznika Business and the Environment, red. T. Dorożyński, A. KunaMarszałek, wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r.
2 Do sektorów priorytetowych zaliczono: budownictwo, usługi gastronomiczne i kateringowe, transport i usługi transportowe, energetykę, urządzenia biurowe i komputery, odzież,
uniformy i inne wyroby włókiennicze, papier i usługi drukarskie, meble, środki czyszczące i usługi w zakresie sprzątania oraz sprzęt wykorzystywany w służbie zdrowia.
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W ocenie KE wraz z upowszechnianiem stosowania ekologicznych zamówień
publicznych należy zapewnić spójność kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie, aby uniknąć zakłócenia konkurencji
w obrębie UE. Istnienie jednolitego zestawu
kryteriów zmniejszyłoby znacząco obciążenia administracyjne dla wykonawców i administracji publicznych wdrażających ekologiczne zamówienia publiczne. Wspólne kryteria dotyczące ZZP byłyby szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność w kilku państwach członkowskich, a w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ograniczone
możliwości radzenia sobie ze zróżnicowanymi procedurami udzielania zamówień
(Komunikat Komisji, 2008).
Komisja podejmuje działania zmierzające do opracowania wspólnych kryteriów
dotyczących zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach
członkowskich. Kryteria zostały opracowane
dla tych grup produktowych, które uznano za
najbardziej odpowiednie do wdrożenia ZZP
zarówno ze względu na wartość zamówień,
jak i wpływ na środowisko. Obecnie unijnymi kryteriami środowiskowymi objęto
20 grup produktów, np.: papier do kopiowania i papier graficzny, sprzęt komputerowy,
meble, żywność i usługi kateringowe, produkty i usługi ogrodnicze, oświetlenie wewnętrzne, armaturę i inne.
Dla każdej grupy produktów opracowano kartę produktu w ramach zielonych zamówień publicznych. Określono w niej m.in.
zakres zastosowania, kluczowe czynniki
oddziaływania na środowisko, kryteria udzielenia zamówienia i sposób ich weryfikacji,
warunki realizacji zamówienia oraz warunki
dodatkowe dotyczące np. opakowań. Kryteria
podzielone są zazwyczaj na dwie kategorie:
a) podstawowe - to kryteria odpowiednie do
stosowania przez każdą instytucję zamawiającą we wszystkich państwach członkowskich, obejmujące kluczowe czynniki
oddziaływania na środowisko. Zostały
opracowane tak, aby można je było stosować przy minimalnym dodatkowym wysiłku związanym z weryfikacją oraz przy
nieznacznych wzrostach kosztów;

b) kompleksowe – to kryteria stworzone
z myślą o tych instytucjach, które pragną
zakupić najlepsze produkty dostępne na
rynku. Mogą one wymagać dodatkowego
wysiłku związanego z weryfikacją lub
nieznacznego wzrostu kosztów w porównaniu z innymi produktami o takich samych funkcjach.

fragmentarycznie. Kryteria środowiskowe
określano na przykład tylko w kilku na kilkadziesiąt zamawianych zestawach komputerowych. Można zatem z dużą dozą pewności
stwierdzić, że udział zielonych zamówień
publicznych w całym polskim rynku zamówień jest zdecydowanie mniejszy niż wskazane w badaniu 22,8%.

Udział zielonych zamówień publicznych w
rynku

Zamiast zakończenia

Stosowanie w praktyce idei zielonych
zamówień publicznych nie jest w Polsce
jeszcze powszechne. Obszerne i aktualne
dane na ten temat dostarcza nam raport
z monitoringu pt. „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” przygotowany przez Fundację CentrumCSR.PL
w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych
w Polsce”. Raport dotyczy m.in. stosowania
społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych oraz pozacenowych kryteriów
oceny ofert. Dużą część raportu poświecono
także zielonym zamówieniom publicznym.
W okresie trwania monitoringu tj. od
początku lipca do końca grudnia 2014 r. zbadano 584 ogłoszenia opublikowane na stronach internetowych różnych instytucji
(zamawiających). Dotyczyły one m.in. biurowego sprzętu komputerowego, mebli, papieru
graficznego i do kopiowania, pojazdów
i transportu, produktów i usług ogrodniczych,
środków czyszczących, wyrobów włókienniczych oraz cateringu. Aspekty środowiskowe
zastosowano w 22,8% analizowanych zamówień. Najczęściej pojawiały się one w zamówieniach dotyczących biurowego sprzętu
komputerowego oraz zakupu pojazdów.
A zatem w zdecydowanej większości monitorowanych postępowań nie znalazły się żadne
odwołania do klauzul środowiskowych.
Należy również podkreślić, że na wynik ten bezsprzecznie wpłynął sposób doboru
próby do badania. Nie były to bowiem zamówienia wybrane losowo, ale celowo. Zbadano
tylko takie zamówienia, w których zawsze
można było uwzględnić właściwe klauzule
ZZP. Ponadto, jak zaznaczyli autorzy badania, część z nich dotyczyła zamówień na
pojazdy, gdzie takie regulacje wymusza już
prawo. Wreszcie część była „zielona” tylko

Zamówienia publiczne odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce. Jeżeli stosowane są poprawnie, gwarantują uczciwe
i zgodne z regułami rynku kontakty pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Poza
regulowaniem zasad zawierania umów podczas zlecania dostaw, usług i robót budowlanych, mogą także pełnić dodatkowe funkcje.
Przykładem są zielone zamówienia publiczne. Pozwalają uzyskać pewną wartość dodaną podczas wydatkowania środków publicznych (na różne, niekoniecznie prośrodowiskowe cele). Tą wartością są dodatkowe korzyści dla środowiska przyrodniczego, ale
także stymulowanie innowacyjnych i rozwiązań technologicznych. Praktyczna realizacja
tych zamierzeń wymaga jednak zmiany podejścia do zamówień publicznych, a przede
wszystkich odejścia od prymatu „najniższej
ceny” w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawozdanie, 2015).
Autor: dr Tomasz Dorożyński, Katedra Wymiany
Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki.

Opracowano na podstawie:
Business and the Environment, red. T. Dorożyński,
A. Kuna-Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2016.
Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz
poprawy stanu środowiska, Bruksela 16.07.2008,
KOM (2008) 400.
Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień
publicznych w 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015.
Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, Raport z I etapu monitoringu, Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa 2015.
Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień
Publicznych, Warszawa 2009.
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Spotkanie partnerów projektu TECLO
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5 – 6 kwietnia 2016 r. Jassy (Rumunia)

rzecie spotkanie europejskiego projektu TECLO (Program Erasmus+
Akcja 2 Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe) zostało zorganizowane przez
rumuńskich partnerów w mieście Jassy, Politechnikę im. Gheorghe Asachi reprezentowaną przez Wydział Tekstyliów, Skóry i Zarządzania Przemysłowego oraz Stowarzyszenie
Absolwentów tego wydziału. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele wszystkich
pozostałych 12 partnerów z 7 krajów Unii
Europejskiej (Włoch, Hiszpanii, Francji,
Grecji, Belgii, Słowenii i Polski).
Projekt TECLO, którego pełny tytuł
brzmi: Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju
kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu,
marketingu, innowacji, zrównoważonego
rozwoju i przedsiębiorczości ma na celu
wsparcie systemu kształcenia menedżerów
sektora tekstylnego i odzieżowego w uczelniach wyższych w Europie, m.in. poprzez
lepsze prognozowanie potrzeb kadrowych
tego sektora - w oparciu o budowę trwałych
partnerstw pomiędzy sektorem edukacji
i rynkiem pracy.
Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie ośmiojęzycznego Masowego Otwartego Kursu Online (MOOC - Massive Open
Online Course). Kurs adresowany jest do
menedżerów przemysłu tekstylno odzieżowego - firm zorientowanych na rozwój eksportu, nowoczesny marketing, wdrażanie innowacji, zrównoważony rozwój
i rozwój przedsiębiorczości. To elastyczne
narzędzie informatyczne ułatwi zdobywanie
wiedzy zawodowej, w powiązaniu z eksperymentalną metodą nauczania przedsiębiorczości. Uruchomienie kursu na platformie internetowej planowane jest na wrzesień 2016 r.

6

Opracowanie kursu poprzedziły: badania literaturowe, badania ankietowe oraz
opracowanie nowych Europejskich Ram
Kwalifikacji dla zawodu menedżera innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze tekstylno-odzieżowym.

Partnerzy zaktualizowali harmonogram
pozostałych do wykonania w projekcie zadań.

Na spotkaniu, prowadzonym przez
koordynatora z Link Campus University
w Rzymie, partnerzy podsumowali stan prac
w projekcie, który zakończy się w listopadzie
2016r. Przedstawiono wyniki oceny okresowej projektu przeprowadzonej przez Agencję
Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, nadzorującą z upoważnienia Komisji Europejskiej
program Erasmus+. Projekt uzyskał wysoką
ogólną notę 85 %.

Dodatkowym atutem pobytu była piękna wiosenna pogoda, która podkreśliła walory malowniczego miasta Jassy, stolicy regionu rumuńskiej Mołdawii. Historia miasta
sięga XIV w. Od połowy XVI wieku Jassy
były stolicą Hospodarstwa Mołdawskiego.
Obecnie Jassy to drugie pod względem wielkości miasto w Rumunii (ok. 320 tys. mieszkańców), ważny ośrodek akademicki (ok.
60 tys. studentów, 5 uczelni), ośrodek administracyjny okręgu. Charakterystyczne są
liczne zabytki sakralne i komunalne z monumentalnym, neogotyckim Pałacem Kultury
z 1925 r., w którym mieszczą się 4 muzea.
W pobliżu miasta zlokalizowane są winnice
znanej marki Cotnari.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
jedyny polski partner, wykonała w projekcie
wszystkie przypisane jej zadania zgodnie
z harmonogramem. Należało do nich, m. in.
przeprowadzenie badania sektorowego, opracowanie szeregu raportów, analiz i zestawień.
Opracowano deklarację współpracy firm
z uczelniami, przygotowaną w formie tzw.
Dekalogu projektu TECLO (10 najważniejszych korzyści wynikających z takiej współpracy) i pozyskano 23 sygnatariuszy z branży
tekstylno-odzieżowej.

Uczestnicy wysoko ocenili spotkanie,
perfekcyjnie przygotowane przez rumuńskich
gospodarzy.

Więcej o projekcie na stronach:
www.teclo.eu
www.frp.lodz.pl/teclo

Foto: Greny ella - Praca własna, CC BY-SA 3.0 ro, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16422629
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Odznaczenia dla profesorów Wydziału Zarządzania UŁ
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marca br. profesorowie Jan Jeżak oraz Jerzy Różański z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zostali odznaczeni medalami im. Karola Adamieckiego. Jest to najwyższe honorowe wyróżnienie
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Medal jest przyznawany za wybitny
dorobek naukowy i wkład w rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu.
Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Newsletter Uniwersytetu Łódzkiego

TARGI, GIEŁDY, MISJE
Światowe forum biznesu Centrallia
25–27 maja 2016 r., Winnipeg, Manitoba, Kanada

K

anadyjskie Ośrodki Enterprise
Europe Network zapraszają na
forum biznesowe Centrallia 2016
podmioty zainteresowane wejściem na rynek
Ameryki Północnej i skorzystanie z porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Unią
Europejską i Kanadą (CETA). Tegoroczna,
czwarta już edycja imprezy organizowanej
przez Światowe Centrum Hadlu w Winnipeg,
ma zgromadzić 700 liderów biznesu. Centrallia jest miejscem spotkań międzynarodowych, które generują nowe możliwości rozwoju w handlu i biznesie. Formuła forum jest
prosta i efektywna. Każdy uczestnik ma możliwość odbycia do 14 półgodzinnych spotkań
z potencjalnymi partnerami według swojego
wyboru. Pełny program poza spotkaniami

dwustronnymi zawiera część konferencyjną,
pokaz handlowy, poczęstunki oraz światowej
klasy wydarzenia networkingowe.

 przemysły środowiskowe

Tematyka konferencji dotyczyć będzie:

 innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

 Możliwości działania w Arktyce – spe-

cjalne sesje nt. biznesu na dalekiej północy
 Ameryki: dyskusje nt. strategii handlo-

 energia, surowce i kopalnictwo
 budownictwo/infrastruktura

Opłata rejestracyjna: 1 350 CAD od osoby.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.centrallia.com
KK

wych dla północy i południa
Centrallia jest idealnym forum dla firm
poszukujących nowych możliwości w następujących branżach:
 produkcja
 transport i logistyka
 agrobizness

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w
przygotowaniu oferty/zgłoszenia udziela
Ośrodek Enterprise Europe Network przy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
jako lokalny partner spotkań. Kontakt:
tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl

 ICT
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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

Aplikacja iNapo

I

nstytut INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
https://www.inail.it), członek Konsorcjum Napo, opracował aplikację iNapo, umożliwiającą
oglądanie fimów Napo „w biegu”.

Aplikację można pobrać na stronie: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.inail.napo
MKS

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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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

Bezpieczni na starcie,
zdrowi na mecie

W

dniu 15 kwietnia br. o godz.
11:30 w Brukseli Pani Dr Christa Sedlatschek, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w
Pracy (EU-OSHA), uroczyście zainaugurowała kampanię Bezpieczni na starcie, zdrowi
na mecie. To kolejna kampania z cyklu
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, na lata
2016–17. Ma pomóc pracownikom, kadrze kierowniczej, pracodawcom w sprostaniu problemom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa i pracowników. Jest adresowana do wszystkich grup wiekowych. Zakłada holistyczne podejście, zgodne z cyklem życia człowieka – promowanie zdrowia
i bezpieczeństwa wśród młodych pracowników i
kształtowanie dobrych warunków pracy, dostosowanych do potrzeb/możliwości osób w każdym wieku.

EU-OSHA opracowała zestaw materiałów promocyjnych i informacyjnych:

 Twitter https://twitter.com/eu_osha
 LinkedIn https://www.linkedin.com/company/

 stronę internetową

european-agency-for-safety-and-health-atwork

https://healthy-workplaces.eu/pl
 filmy

https://healthy-workplaces.eu/pl/videos
https://healthy-workplaces.eu/pl/napo-film
 internetowy przewodnik po kampanii

 YouTube https://www.youtube.com/user/

EUOSHA
lub zamawiając subskrybcję newsletter OSHmail.

http://eguides.osha.europa.eu/
 przewodnik, informację o konkursie dobrych

praktyk, prezentację PP, ulotkę, plakat
https://www.healthy-workplaces.eu/pl/
campaign-materials
Informacje o kampanii można śledzić poprzez:
 Facebook https://www.facebook.com/

Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/pressroom/worlds-largest-campaign-launched-promote
-sustainable-work-and-healthy
https://www.healthy-workplaces.eu/en/gallery/
healthy-workplaces-all-ages-campaign-2016-2017
-official-launch

EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

MKS

Badanie opinii nt. działalności EU-OSHA

N

iderlandzka firma badawczo-doradcza Panteia prowadzi, na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, badanie
ankietowe o działalności EU-OSHA i osiąganych przez Agencję wynikach. Proszę o wypełnienie ankiety przez Wasze ośrodki oraz
waszych klientów i instytucje współpracujące.

Link do kwestionariusza: http://survey.panteia.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=C11660OSHA
MKS

Nowy film Napo

W

Animowany film Napo Powrót do zdrowej przyszłości dotyczy bezpieczeństwa
i zdrowia w pracy w kontekście starzenia się pracowników. Prezentuje zagrożenia
i ich skutki dla zdrowia i życia oraz sugeruje, jak można ich uniknąć.

Więcej informacji i firm do pobrania: https://www.napofilm.net/pl/node/306
MKS

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

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

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
9

WSPÓŁPRACA
Z IZRAELEM
Seminarium nt. polsko-izraelskiej współpracy
w dziedzinie innowacyjności

C

elem wydarzenia było wsparcie
polsko-izraelskiego dialogu w obszarze innowacyjności, wymiana
doświadczeń i najlepszych praktyk oraz
stworzenie sieci kontaktów w celu realizacji
wspólnych projektów badawczych, zwłaszcza w kontekście polsko-izraelskiej umowy
o współpracy w zakresie przemysłowych
prac badawczo-rozwojowych, która weszła
w życie 1 lutego 2016 r.

Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się
m. in. z dostępnymi narzędziami wsparcia,
które można wykorzystać w celu nawiązania
współpracy z partnerami z Izraela.
Seminarium odbyło się w Warszawie,
w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, sala 117, w godzinach 9:00-14:00 i zostało poprowadzone
w języku angielskim.

Wydarzenie zorganizowane zostało
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego we współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Digital Economy
Lab przy Uniwersytecie Warszawskim.
KK

Konkurs na najlepszy kobiecy start-up w Polsce

J

ej Ekscelencja Ambasador Izraela w
Polsce Pani Anna Azari oraz Zarząd
Stowarzyszenia Kongres Kobiet zapraszają kobiety-przedsiębiorców - założycielki
lub współzałożycielki start-upów - do udziału
w konkursie na najlepszy start-up kobiecy w
Polsce.
Nagrodą główną w konkursie będzie
wyjazd do Izraela oraz udział w międzynarodowym konkursie Start Tel Aviv Competition 2016 Female Entrepreneurs, który odbę-
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dzie się w trakcie DLD Tel Aviv Digital
Conference w dniach 25-29 września 2016 r.
Ogłoszenie i główna część konkursu
nastąpią podczas VIII Kongresu Kobiet, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach
13-14 maja w Warszawie, w hali Centralnego
Ośrodka Sportu „Torwar”.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja
2016 r. do godz. 16:00.
Pytania należy kierować do:

Pani Agaty Siedlaczek z Kongresu Kobiet,
e-mail: asiedlaczek@kongreskobiet.pl,
tel.: +48 22 400 47 54
www.kongreskobiet.pl
oraz
Pana Emila Jeżowskiego z Ambasady Izraela
w RP, e-mail: education@warsaw.mfa.gov.il,
tel.: +48 22 597 05 47
www.israel.pl
KK

WSPÓŁPRACA Z IZRAELEM

Czwarty polsko-izraelski konkurs
na projekty badawczo-rozwojowe

N

arodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum
Badań i Rozwoju dla Przemysłu
MATIMOP/ISERD ogłosiły czwarty wspólny konkurs na projekty badawczorozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie
innowacyjnych produktów oraz rozwiązań
technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny
być rozwiązania gotowe do praktycznego

zastosowania, mające potencjał rynkowy dla
Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów
mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany
zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael
o współpracy w zakresie przemysłowych
prac badawczo-rozwojowych zawartej 28
października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa
Izrael.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu EUREKI w celu dołączenia ich do portfolio programu.
Dokumenty konkursowe są dostępne do
pobrania na stronie NCBiR
(http://www.ncbr.gov.pl/)
KK

Tel Aviv Office Block
Foto: QR9iudjz0, http://freepik.com
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ZAPROSILI NAS

Eko.Miasto – rozwój miast
w obliczu przemian społeczno-gospodarczych
oraz problemów ekologicznych

K

atedra Gospodarki Regionalnej
i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zespołu
Problemowego ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN1
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zaprosili nas na konferencję naukową EkoMiasto.
Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast. Konferencja odbyła się 15 kwietnia 2016 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego.
Konferencja jest częścią projektu EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, który realizuje Katedra Gospodarki
Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu
Łódzkiego z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Integracja i synchronizacja działań
wokół kluczowych obszarów takich jak jakość życia, bezpieczeństwo ekologiczne,
gospodarka niskoemisyjna, zasoboszczędne
gospodarowanie oraz adaptacja do zmian
klimatu to jedne z największych współczesnych wyzwań przed którymi stoją polskie
miasta. Dlatego tak ważne jest podejście do
planowania i zarządzania rozwojem miast,
szczególnie w obszarze przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Podczas konferencji omówiono nowe kompetencje menedżerów miejskich, współpracę uczelni wyższych
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w procesie kształcenia, rolę postaw obywatelskich, społecznej odpowiedzialności
w działaniu na rzecz rozwoju miast oraz luki
i bariery w procesie kształcenia na rzecz
zrównoważonego rozwoju miast.

W projekcie powstał innowacyjny
i modułowy program kształcenia, na podstawie którego Uniwersytet Łódzki uruchomi od
przyszłego roku akademickiego nowy kierunek studiów I stopnia „Ekonomia miasta
zrównoważonego”. W ramach projektu opracowano również 4 podręczniki z obszarów
studiów miejskich i utworzono internetową
platformę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Konferencja była poprzedzona uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Jerzemu Regulskiemu
– ekonomiście, twórcy reformy samorządowej z 1990 r.
ŁK

1 KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk - do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej
dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów
planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym (http://www.kpzk.pan.pl/pl/)
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OKIEM STATYSTYKA
BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Bezrobotni zarejestrowani w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

Liczba bezrobotnych w 2015 r.
Stan w końcu miesiąca

Bezrobotni zarejestrowani
ogółem: 106,5 tys.

Dynamika liczby bezrobotnych w 2015 r.
Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Struktura bezrobotnych według wieku w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

Struktura bezrobotnych według stażu pracy w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII
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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.

BRUK20151110001

Uznany brytyjski dostawca masek ochronnych dla "brudnego przemysłu" takiego jak wydobycie węgla,
produkcja łodzi (włókna szklane) oferuje umowę dystrybucyjną do reprezentowania produktów ochronnych takich jak rękawice, produkty do ochrony oczu z poziomem innowacyjności do komercjalizacji
w UK, Europie i na Dalekim Wschodzie.

2.

BOUK20151112001

Brytyjski producent naturalnych, wegańskich kosmetyków dla dzieci, takich jak płyny do kąpieli,
szampony i produkty do mycia ciała wykonanych na bazie ekstraktów owocowych (pitaja i malina
nordycka) poszukuje dystrybutorów.

3.

BOIL20151027002

Izraelskie MŚP, specjalizujące się w systemach oświetlenia LED, opracowało rozwiązanie LED oświetlenie dostosowane do potrzeb klienta, aby uzyskać najbardziej efektywne rezultaty. Przewagi nad
obecnymi systemami to imponujące obniżenie kosztów energii i utrzymania, wszechstronność dla każdego zakładu. Firma szuka usług dystrybucyjnych / franszyzy / handlowej umowy agencyjnej.

4.

BODE20151021001

Niemieckie MŚP będące członkiem sieci 27 laboratoriów referencyjnych wybranych przez KE do oferowania alternatywnych metod badawczych do testów na zwierzętach, poszukuje partnerów, którzy
chcą sprawdzić swoje produkty farmaceutyczne / chemiczne/ kosmetyczne z wykorzystaniem tej metody. Firma rozwinęła, wystandaryzowała i zalegalizowała wykorzystywanie przekształconych systemów
ludzkiej kultury hepatocytów do powtarzalnej analizy leków, chemikaliów i ksenobiotyków. Firma
podejmie współpracę na zasadzie umowy serwisowej lub podwykonawstwa.

5.

BORO20151028001

Rumuński producent farb i lakierów poszukuje dystrybutorów swoich produktów. Oferta obejmuje
lakiery wodorozcieńczalne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do dachówek, glazury, płytek oraz
lakiery do parkietu, a także dekoracyjne farby do drewna, metalu, betonu itp., na bazie rozpuszczalnika.
Proponowana współpraca w oparciu o umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.

6.

BOHU20150618002

Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji włókna szklanego i włókna węglowego, wzmacniającego części z tworzyw sztucznych, oferuje firmom zagranicznym swoje usługi, jako podwykonawca.

7.

BOJP20151102001

Japoński producent maszyn dla przemysłu spożywczego oferuje swoje produkty dystrybutorom lub
przedstawicielom handlowym w UE. Gama produktów obejmuje noże do cięcia kiełbasy oraz maszyny
do produkcji szaszłyków z wyjątkową techniką nacinania, które zostały opracowane do użytku domowego. Firma poszukuje partnera, który ma doświadczenie na rynku maszyn spożywczych oraz może
oferować usługi posprzedażowe użytkownikom końcowym.

8.

BOIL20150921001

Izraelskie MŚP, doświadczone w produkcji specjalnego obuwia, opracowało niezwykle wygodne buty.
Przewagą rynkową produktu jest długa żywotność, uczucie miękkości podczas stąpania, korzystanie
z materiałów naturalnych itp. Firma szuka komercyjnych umów agencyjnych i umów usług dystrybucyjnych.

9.

BOKR20151116001

Firma z Korei Południowej opatentowała bezłopatkowy wentylator, który jest bardziej wydajny niż
jego konkurenci i pomaga zaoszczędzić do 40% zużycia energii oraz zwiększa efekt długości podmuchu o 70% w stosunku do zwykłych wentylatorów bezłopatkowych. Firma poszukuje dystrybutorów
aktywnych w branży elektronicznych urządzeń domowych.

10.

BORO20150805001

Firma rumuńska działająca w sektorze drzwi i okien będąca czołowym graczem na krajowym rynku jest
częścią największej sieci dystrybucyjnej akcesoriów DIY (Do It Yourself), cash & carry i materiałów
budowlanych. Zakres produktów firmy obejmuje drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi antywłamaniowe, okna, a nawet domy z drewna. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami europejskimi, jak sprzedawcy detaliczni materiałów budowlanych i dystrybutorzy posiadający
ugruntowaną sieć klientów.

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 tym miesiącu Biblioteka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do skorzystania z publikacji, jaką jest Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska
2014 (Globalny Monitor Przedsiębiorczości), przeprowadzony w ramach międzynarodowego
projektu w obszarze przedsiębiorczości i odzwierciedlający postawy, percepcje i aspiracje z nią
związane.

W

ielkość populacji objętej badaniem
daje możliwość regionalnych porównań w perspektywie globalnej, a także
między poszczególnymi krajami. Obserwowane są
trendy związane z przedsiębiorczością kobiet, osób
młodych, innowacyjnością firm czy przedsiębiorczością wewnątrzorganizacyjną.
Globalny Monitor Przedsiębiorczości powstał w 1997 roku i od tego czasu dynamicznie się
rozwija. W roku 2014 badaniem objęto 73 kraje na
świecie. Główne cele Monitora to:


pomiar różnic w przedsiębiorczych postawach, aktywności i aspiracjach między krajami,



identyfikacja czynników determinujących
naturę i poziom krajowej aktywności przedsiębiorczej,



określenie implikacji wyników badań dla
polityki społeczno-gospodarczej, w tym
wspierania przedsiębiorczości.

Istotny w GEM jest podział krajów według
fazy rozwoju gospodarczego na trzy grupy: zorientowane na czynniki produkcji, zorientowane na
efektywność i zorientowane na innowacje.
Zgodnie z założeniami projektu działalność
gospodarcza jest wynikiem trzech rodzajów czynników: indywidualnych, uwarunkowań zewnętrznych oraz wartości społecznych, odnoszących się
do przedsiębiorczości.
Po przeanalizowaniu danych z trzech okresów badawczych możliwe jest dokonanie porównań w zakresie poziomu przedsiębiorczości między
poszczególnymi regionami.. Mimo złożoności
i wielowątkowości tego zagadnienia, wynikającego

ze zróżnicowania kulturowego, historycznego,
gospodarczego, bliskości granic czy infrastruktury
każdego z regionów, można odnieść dyferencje
w rozpoczynaniu działalności do poziomu dostrzegania szans biznesowych w regionach.
W kontekście poziomu rozpoznawania
owych szans województwo łódzkie znajduje się
w II grupie, wraz z województwami: warmińskomazurskim, lubelskim, małopolskim i podlaskim ze wskaźnikiem 16% - 18,2%. Im wyższy jest ten
wskaźnik, tym większa chęć wykorzystania szans
biznesowych przez przedsiębiorców. Dla odmiany
w województwach z niskim wskaźnikiem, przeważa przedsiębiorczość z konieczności.
Biorąc pod uwagę kryterium umiejętności
przedsiębiorczych i strachu przed niepowodzeniem
w prowadzeniu biznesu, w woj. łódzkim wskaźniki
te wynoszą odpowiednio 52% i 64%.
Analizując przedsiębiorczość we wczesnym
stadium i ilość firm „dojrzałych" w naszym regionie wskaźniki procentowe kształtują się na zbliżonych poziomie 4,4% oraz 6,8% w odróżnieniu np.
od województwa podlaskiego, gdzie indeksy wynoszą 6,2% i 12,1%, czy województwa lubuskiego
przy współczynnikach 11,2% oraz 6,5%.
Zgodnie z ideologią GEM działalność gospodarcza jest składową konkretnych umiejętności
człowieka oraz czynników panujących w jego
otoczeniu. W warunkach polskich otoczenie rozumiane jako nastawienie społeczeństwa do przedsiębiorców, nie sprzyja rozwojowi i powstawaniu
nowych podmiotów. Możemy zaobserwować tendencję spadkową wśród osób traktujących własną
firmę jako dobrą ścieżkę rozwoju i kariery. W ślad
za tym pogarsza się status przedsiębiorcy.

Z jednej strony aż 54% Polaków jest przekonanych o posiadaniu wystarczającej wiedzy i zdolności do prowadzenia firmy, z drugiej zaś aż 58%
respondentów charakteryzuje strach przed niepowodzeniem w prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej. Coraz mniej Polaków chciałoby
założyć w przyszłości własną firmę -tylko 16 osób
na 100 ankietowanych, podczas gdy w 2011 roku
były to 23 osoby na 100.
Możemy zaobserwować wyraźną tendencję
otwierania się polskich przedsiębiorców na rynki
zagraniczne - wśród już istniejących firm rośnie
odsetek posiadających klientów za granicą i zainteresowanych działalnością międzynarodową.
Mimo wciąż wielu istniejących barier, pozytywnie oceniane są takie dziedziny jak polityka
regionalna, wspierająca nowe i rozwijające się
firmy, działania parków naukowych oraz możliwości finansowania działalności firm.
Anna Korowajska

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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