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Drodzy Czytelnicy!
Najważniejszym wydarzeniem w kwietniu 2008 r.
była uroczysta inauguracja działalności naszego
ośrodka Enterprise Europe Network, połączona z
Konferencją „Przedsiębiorczość i innowacyjność
w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu”. Relację z tego wydarzenia zamieszczamy
w niniejszym wydaniu Biuletynu. Wkrótce ukaże się publikacja podsumowująca Konferencję, zawierająca materiały i artykuły prelegentów.
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W maju 2008 r. spodziewamy się ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach programów rozwojowych przeznaczonych dla sektora naukowego i
przedsiębiorstw, o czym również informujemy w dziale Aktualności.
Zapraszamy też do zapoznania się z projektem FRP: „Forum Przedsiębiorczości na rzecz promocji etyki w biznesie”, wzięcia udziału w badaniu na
temat zjawiska korupcji oraz do uczestnictwa w seminariach.
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inauguracja działalności ośrodka
Enterprise Europe Network przy FRP Konferencja „Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście
europejskim - ocena dystansu”

W dniach 24-25 kwietnia 2008 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
(FRP) uroczyście zainaugurowała działalność ośrodka Enterprise Europe
Network w regionie łódzkim. Ośrodek mieści się w siedzibie FRP w Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 86.
Z tej okazji odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Przedsiębiorczość
i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu” pod
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz międzynarodowej sieci IPREG (Innovative Policy Research for Economic Growth), w której pracach FRP aktywnie uczestniczy.
Podczas konferencji wygłoszono 17 prelekcji, w których poruszono kwestie
rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce w perspektywie reali-
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zacji Strategii Lizbońskiej, regionalnych wyzwań wzrostu innowacyjności i konkurencyjności oraz przedstawiono instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem priorytetów dla rozwoju
województwa łódzkiego.
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki, instytucji rządowych, samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorcy. Konferencję zaszczycili obecnością i
prelekcje wygłosili prof. Anders Lundström – prezes
Szwedzkiej Fundacji Badań nad Małą Przedsiębiorczością i koordynator sieci IPREG, dr Elżbieta Hibner –
członek Zarządu Województwa Łódzkiego, prof. Manas
Chatterji wykładający na uniwersytetach w Binghamton
(USA), Pekinie i Poznaniu oraz profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego. Swymi doświadczeniami dzielili się także przedstawiciele organizacji rządowych z Belgii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji okołobiznesowych.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze
strony świata nauki i biznesu. We wszystkich sesjach
uczestniczyło ponad 100 słuchaczy, którym stworzono
także możliwość aktywnego udziału w dyskusji. Materiały opracowane przez prelegentów zostaną wydane w
formie publikacji.
Pragniemy przypomnieć, że sieć Enterprise Europe
Network oferuje wsparcie w zakresie polityk i programów UE, funkcjonowania wspólnego rynku, poszukiwania partnerów handlowych i technologicznych, promocji
innowacyjnych rozwiązań, wspierania międzynarodowego transferu technologii oraz promocji uczestnictwa
polskich podmiotów w projektach 7. Programu Ramowego UE.

2007 - 2013, ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów: pięć konkursów w Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki wodnej,
przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz ochrony
powietrza) oraz jeden konkurs w Osi Priorytetowej IV
Społeczeństwo informacyjne (projekty związane z informatyzacją sfery publicznej).
Konkursy skierowane są do szerokiej grupy beneficjentów: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i innych podmiotów sektora finansów
publicznych, organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-badawczych.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki przystępując
do 2 konkursów. W konkursie w ramach działania II.1
Gospodarka ściekowa można pozyskać środki na budowę lub przebudowę infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków na terenie
zakładu, w tym na zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania. W konkursie w ramach działania
II.6 Ochrona powietrza dostępne są środki na dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska. Wsparcie kierowane będzie m.in.
na modernizację przemysłowych systemów spalania i
systemów ciepłowniczych oraz na zakup urządzeń i
budowę instalacji służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące
każdego konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.rpo.lodzkie.pl.
Źródło: www.rpo.lodzkie.pl
Innowacyjność w Unii Europejskiej – Raport 2007

Źródło: Informacja własna
Pierwsze konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego
W dniu 28 kwietnia Zarząd Województwa Łódzkiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata
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Europejski Raport o Innowacyjności (European Innovation
Scoreboard – EIS) za rok 2007 potwierdza dominację
pięciu państw członkowskich UE: Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Pozostałe państwa
członkowskie muszą nadrobić zaległości, jeśli chcą dołączyć do czołówki. Trzy nowe państwa członkowskie
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UE – Estonia, Czechy i Litwa – robią w dziedzinie innowacyjności duże postępy i są na dobrej drodze do osiągnięcia unijnego średniego poziomu innowacyjności w
ciągu najbliższych dziesięciu lat. Polska opuściła strefę
państw „tracących grunt” i weszła do grona państw
„doganiających”.
UE pozostaje jednak na przeciętnej pozycji wobec
USA, światowego lidera innowacyjności. Kraj ten zwiększają swoją przewagę w dziedzinie eksportu zaawansowanych technologii i inwestycji publicznych w badania i
rozwój (B+R). USA zachowały przewagę wobec UE w
11 z 15 wskaźników innowacyjności. Są to m.in. nabór
do szkół wyższych, prywatne i publiczne nakłady na
B+R oraz liczba rejestrowanych patentów. Badanie pokazuje także, że także Japonia pozostawia UE w tyle
we wszystkich tych dziedzinach.
Raport po raz pierwszy ocenia wydajność innowacyjną,
stwierdzając, że większość państw Unii nadal ma problemy z przełożeniem wiedzy na konkretną własność
intelektualną.
Jest to siódme wydanie raportu, opublikowanego po raz
pierwszy w 2001 roku. Raport stanowi element Strategii
Lizbońskiej, a jego celem jest porównanie innowacyjności poszczególnych państw członkowskich. Dokument
zawiera również dane dotyczące Turcji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Więcej informacji na stronie
http://www.proinno-europe.eu

internetowej:

Źródło: Wiadomości Granty Europejskie No 3 (79)
Nowe programy
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oferuje cztery
nowe programy, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania i najpilniejsze potrzeby nauki w Polsce. Celem
tych programów jest wsparcie najprężniejszych zespołów naukowych, wzmocnienie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez polskie jednostki oraz ożywienie pro-gospodarczych inicjatyw młodych naukowców.

Nowe programy zostały uruchomione dzięki pozyskaniu
przez FNP środków z funduszy strukturalnych UE w
ramach działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, będącego częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. FNP jako beneficjent projektów kluczowych PO IG otrzyma 70 mln Euro na ich
realizację w latach 2008 – 2015.
Program Ventures oferuje wsparcie dla projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych
przez studentów, absolwentów i doktorantów (kwota
przeznaczona na dofinansowanie projektów w obecnej
edycji programu: 1 mln PLN). Aktualny termin składania
wniosków: 16 maja 2008 r. Termin składania wniosków
do następnej edycji planowany jest na 31 października
2008 r.
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
(MPD) przewiduje wsparcie dla jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w obecnej edycji programu: 13,5 mln
PLN). Termin składania wniosków: 16 maja 2008 r. Termin składania wniosków do następnej edycji planowany
jest na 15 marca 2009 r.
Program Team skierowany jest do studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich, realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce
(kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w
obecnej edycji programu: 13 mln PLN). Termin składania wniosków: 16 maja 2008 r. Termin składania wniosków do następnej edycji planowany jest na 30 września 2008 r.
Program Welcome to propozycja dla wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych (kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w obecnej edycji programu:
1 mln PLN). Termin składania wniosków przewidywany
jest na 30 września 2008 r. Ogłoszenie naboru wniosków do następnej edycji planowane jest na 15 kwietnia
2009 r.
Dokumentacja konkursowa i szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej: www.fnp.org.pl
Źródło: www.fnp.org.pl

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

3

Biuletyn Informacyjny
Nr 5/2008 (34)
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network
Targi ITM Polska – nowoczesne
technologie dla przemysłu
W dniach od 9 do 12 czerwca w Poznaniu odbędzie się
szósta edycja targów Innowacje-Technologie-Maszyny
Polska. Swój udział zgłosiło już 1400 firm z kilkudziesięciu krajów - dwukrotnie więcej niż w 2003 r. Są to jedne
z największych targów nowoczesnych technologii przemysłowych w Europie. Honorowy patronat nad targami
objęli Minister Gospodarki i Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Wystawcy, przedsiębiorstwa i jednostki badawczorozwojowe prezentować będą wyroby w 7 salonach
tematycznych: Hape – hydraulika, pneumatyka i napędy, Mach-Tool – obrabiarki, narzędzia oraz ich oprogramowanie, Metalforum – surowce, maszyny i urządzenia
dla metalurgii, Surfex – technologie obróbki powierzchni, Technogaz – poszukiwania, wydobywanie, transport
i przetwórstwo paliw kopalnych, Transporta – innowacyjne technologie transportu wewnętrznego i międzyoperacyjnego, logistyki i spedycji, Welding – technologie, materiały i urządzenia spawalnicze.
Zorganizowane będą także parki tematyczne: stale nierdzewne, rapid technologie, nanotechnologie, akademia
spawania i poligon 2008.
W Targach ITM Polska biorą udział głównie podmioty
polskie, lecz udział firm zagranicznych wzrasta. W
ostatniej edycji wynosił 37%.
Od trzech lat dopełnieniem targów ITM Polska są odbywające się w tym samym czasie targi Infosystem. Na tej
imprezie prezentowane są najnowsze produkty IT dla
przedsiębiorstw, firm i urzędów administracji państwowej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w targach mogą
zgłosić swój udział do 5 czerwca 2008 r. wypełniając
odpowiedni formularz dostępny na stronie http://
technologie.mtp.pl. Każdy zwiedzający musi wypełnić
go indywidualnie.

Giełda kooperacyjna
Innovat&Match 2008
Rząd Regionu EmiliaRomagna, BolognaFiere
SA, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego i ASTERSIMPLER Science Technology Business organizują w
ramach R2B - Research to Business 2008 4. edycję
międzynarodowych targów badań przemysłowych
(http://im08.ircnet.lu).
Innovat&Match to giełda kooperacyjna, która jest unikalną okazją dla wystawców i odwiedzających do spotkań, dyskusji i badania możliwości współpracy międzynarodowej i transferu technologii w 6 wybranych sektorach, zidentyfikowanych przez UE jako najbardziej innowacyjne: AMA - Advanced Mechanics, BIO - Biotechnologie, ENA – Energia i środowisko, NEWMA - Nowe
materiały i nanotechnologie, ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne, Finanse i usługi.
W imprezach R2B w 2007r. udział wzięło 350 wystawców (przedsiębiorców i pracowników centrów badawczo
-rozwojowych), którzy zaprezentowali 300 projektów
badawczych 2300 zwiedzającym. Ponadto odbyło się
35 konferencji, na których wystąpiło 80 mówców i wzięło udział 1200 uczestników. W giełdach kooperacyjnych
Innovat&Match w 2007 r. uczestniczyło: 100 osób
(przedsiębiorcy, menedżerowie MŚP i centrów badawczych) z Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Japonii, Indii, USA i Włoch. Pomiędzy
nimi doszło do 170 spotkań dwustronnych, w rezultacie
których opublikowano 123 profile technologiczne.
Obecnie prowadzona jest rejestracja on-line dla osób
zainteresowanych uczestnictwem w giełdzie w Bolonii.
Udział można zgłosić do 15 maja 2008 r. Można również dokonać aranżacji spotkań z innymi uczestnikami
(do 28 maja 2008 r.).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.rtob.it

Źródło: www.pi.gov.pl
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Międzynarodowe sympozjum
SYMKOM'08
Instytut Maszyn Przepływowych
Politechniki Łódzkiej organizuje kolejne międzynarodowe Sympozjum poświęcone współczesnym
technologiom energetycznym. Sympozjum podtrzymuje
wieloletnią tradycję spotkań osób prowadzących działalność naukową, badawczą i rozwojową w dziedzinie
maszyn przepływowych: turbin, sprężarek i pomp.
Sympozjum koncentruje się wokół tematów wykorzystania maszyn przepływowych w pozyskiwaniu energii ze
źródeł odnawialnych, wysokowydajnych cykli wytwarzania energii, dwu- i trójwymiarowego modelowania
maszyn przepływowych, badań nad wahaniami przepływów, ich nagłymi i nadmiernymi skokami, eliminowaniem hałasu i drgań podczas pracy maszyn, pomiarem
przepływu, a także z dziedziny prac rozwojowych
(modernizacja systemów sprężania, turbin i pomp, technologie produkcyjne, wzornictwo).
Sympozjum SYMKOM'08 odbędzie się w Łodzi w
dniach 15-17 września 2008 r. Będzie prowadzone w
języku angielskim.
Szczegółowych informacji na temat Sympozjum udziela
Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych. Kontakt:
symkom08@p.lodz.pl. Folder Sympozjum i formularz
zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://
www.imp.p.lodz.pl/
Źródło: Informacja własna
InnoSME - projekt Unii Europejskiej dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
InnoSME to nowy, innowacyjny projekt Unii Europejskiej dla małych i średnich firm oraz naukowców. Unii
Europejskiej od dawna zależy, aby małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz naukowcy, zwłaszcza z 12 krajów, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r., zwiększyli
swój wkład w rozwój nowych technologii. Rozpoczęto

więc realizację zupełnie nowego projektu, mającego
wprowadzić wiele usprawnień w tym zakresie, a co za
tym idzie znacząco zwiększyć udział MŚP i nauki na
polu innowacji. Projekt stanowi próbę stworzenia podobnych warunków do współpracy nauka-biznes w
różnych krajach i zwiększenia udziału MŚP w siódmym
programie ramowym (7PR).
InnoSME ma ułatwić wyszukiwanie potencjalnie innowacyjnych MŚP z różnych podsektorów informacyjnych
i telekomunikacyjnych (ICT). Unii Europejskiej zależy
na ocenie możliwości tych firm i na poprawie warunków, w jakich działają. Na początku ma powstać regionalna sieć organizacji zajmujących się MŚP. Chodzi tu
o jednostki pośredniczące – stowarzyszenia gospodarcze, izby handlowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe
oraz lokalne agencje rozwoju, zorganizowane w ramach działania władz publicznych. Będzie też stworzona baza danych małych i średnich przedsiębiorstw pracujących w sektorze ICT. Wyłoni to odpowiednie firmy
mogące skutecznie uczestniczyć w projekcie InnoSME.
Te działania organizacyjne mają zapewnić projektowi
narzędzia autodiagnostyczne, służące ocenie, przeszkoleniu i udzieleniu odpowiednich wskazówek MŚP,
by ich udział we wspólnotowych pracach – w ramach
indywidualnych projektów – w zakresie ICT był rzeczywiście efektywny.
Jest to o tyle ważne, że technologie informacyjne i komunikacyjne dają przedsiębiorstwom szansę osiągania
sporych korzyści ekonomicznych, niezależnie od tego
jaka jest ich wielkość i gdzie jest usytuowana ich siedziba. Unia Europejska ma nadzieję, że już w niedalekiej
przyszłości firmy te w swojej pracy w większym zakresie będą wykorzystywać internet. Szczególnie te przedsiębiorstwa, których docelowi odbiorcy będą regularnie
korzystać z sieci. Projekt InnoSME ma pomóc tym firmom sprostać przyszłej presji rynku i nie tylko pozwolić
utrzymać się na nim, ale spowodować ich znaczący
rozwój i wkład w rozwój nowych technologii.
Adres strony internetowej
http://www.innoSME.eu
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Źródło: www.pi.gov.pl
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OFERTY KOOPERACJI:

Lp. ID

Oferty kooperacji wybrane z
bazy danych Business Cooperation Database:
W przypadku zainteresowania
ofertą prosimy o kontakt i podanie numeru (ID) profilu.
Lp. ID

Treść oferty

1. IL08020

Izraelska firma reklamowa świadczy
wysokiej jakości usługi w zakresie
projektowania materiałów marketingowych. Jej klientem są m.in. Intel i
IBM. Firma podejmie współpracę z
partnerami z branży jako podwykonawca, poszukuje partnerów handlowych i joint-venture.

2. 80415SEHB

Szwedzka firma specjalizująca się
w projektowaniu odzieży, druku na 5. SEHBMac
tekstyliach i materiałach tapicerskich poszukuje pośredników handlowych, podwykonawców i dostawców surowców (płótna lnianego, bawełnianego i ceraty). Partner
winien być zdolny do szycia odzieży
po prostej obróbce wykończalniczej 6. SEHBMB
oraz do druku wzorów nawet na już
wykończonej odzieży.

Treść oferty
dzi o 3 rodzaje części (wszystkie
malowane na kolor czarny matowy):
pręty o przekroju okrągłym 6 lub 7
mm o długości 800 mm, sześcioboczne nakrętki do połączenia prętów – po 2 nakrętki na pręt, okrągłe
płytki z czarnej stali o grubości 2
mm z centralnym otworem 6 – 7
mm. Na płytce po jednej stronie wygrawerowany logotyp. Ponadto
przedmiotem zamówienia będą
drewniane uchwyty do założenia na
pręty. Długość uchwytu 120 mm,
szerokość max. 30 mm. Wykończenie: malowanie olejne lub lakierowanie. Rodzaj drewna dowolny. Możliwe połączenie prętów z uchwytami
poprzez klejenie.
Szwedzka firma z branży kosmetycznej specjalizująca się w sprawdzonych klinicznie środkach przeciwzmarszczkowych poszukuje pośrednika handlowego posiadającego rozwinięte kontakty (apteki, centra handlowe itp.).
Szwedzka firma projektująca odzież
poszukuje podwykonawców do produkcji wg wzoru lub posiadających
własne kolekcje możliwe do nadruku.

3. 80415SEHBI1 Szwedzka firma poszukuje podwykonawcy do przeszywania wyrobów
z bawełny (o wymiarach 150 x 35 7. 80415DEMun Niemiecka firma poszukuje podwykonawcy 37 tys. szt. porcelanowych
cm, wymagane tylko proste szwy).
czarek pomalowanych wg życzenia
Po wykonaniu partii próbnej (200
zamawiającego. Dostawa planowaszt.) i zaakceptowaniu jej jakości,
na jest na 22. tydzień roku.
możliwe kolejne większe zamówienia. Zadania partnera: dostarczenie 8. 80416ESMad Hiszpańska firma specjalizująca się
surowca, szycie, pakowanie i oznaw produkcji przemysłowych środków
kowanie (logo, etykieta EAN i inuszczelniających, klejących oraz
strukcja).
rozpuszczalników czyszczących poszukuje pośredników handlowych.
4. 80415SEHBI2 Szwedzka firma poszukuje podwyFirma oferuje usługi podwykonawkonawcy części metalowych. Chostwa.
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Lp. ID

Treść oferty

Lp. ID

Treść oferty

9. 80418CZBrno Czeska firma specjalizująca się w 15.
Projekt „Magia zaklinacza koni”
technologii obróbki ścieków poszuprzeznaczony jest dla dzieci z rokuje pośredników handlowych oraz
dzicami i obejmuje wsparcie dooferuje transfer technologii i współświadczonych pedagogów.
pracę techniczną.
16. 80425DEWiP Niemiecka firma specjalizująca się
10. 80421UKGlas Szkocka firma oferuje swoje usługi
w systemach nagrywania płyt CD/
jako pośrednik w handlu drewnianyDVD/Blue-ray poszukuje pośrednimi meblami kuchennymi.
ków handlowych i produkcyjnych w
dziedzinie sprzętu, usług, rozwią11. 80422UKGlas Szkocka firma jest jednym z lidezań programowych i aplikacji pionorów na rynku systemów przenośniwych. Firma zajmuje wiodącą pozyków przemysłowych. Firma poszucję i ma doświadczenie na rynku
kuje partnerów handlowych, partnemediów optycznych i w przemyśle
rów do joint-venture oraz podwykopublikacji płyt. Oferuje wysokiej janawców elementów takich jak rolki.
kości produkty i serwis w skali świa12. 80424CZBrno Czeska firma budowlana specjalizutowej.
jąca się w dziedzinie budowli fundamentowych poszukuje partnerów 17 80425DEWen Niemiecka firma specjalizująca się
biznesowych.
w organizowaniu wycieczek dla
ludzi niepełnosprawnych i seniorów
13. 80423UKNew Brytyjska firma rozwinęła terahercooferuje swoje usługi. Poszukuje
wą technologię obrazowania, która
organizacji zrzeszających ludzi niemoże być stosowana w medycynie i
pełnosprawnych oraz nowych kiepokrewnych dziedzinach badań
runków podróży.
naukowych. Firma poszukuje part-

nerów technologicznych z branży
18. 80425UKGAu Szkocka firma specjalizująca się w
medycznej oraz systemów bezpieorganizowaniu wycieczek turystyczczeństwa.
nych poszukuje partnerów.
14. 80425DEWiB Niemiecka firma specjalizuje się w
projektowaniu i produkcji artykułów 19. 80425UKGLT Szkocka firma z branży energetycznej poszukuje partnerów do jointreklamowych do sklepów muzealventure w zakresie szkoleń zawonych, odzieży markowej, żywności
dowych i bhp w branży wydobyworaz ogólnym projektowaniu graczej i przerobu ropy i gazu.
ficznym i fotografii. Firma poszukuje
partnerów produkujących nowoczesne tekstylia oraz małe serie wyro- 20. 80425UKGTa Szkocka firma specjalizująca się w
produktach edukacyjno-wychowawbów rzemieślniczych z metalu i ceczych dla dzieci i młodzieży oferuje
ramiki.
licencje i poszukuje partnerów jointventure lub dystrybutorów.
15. 80425DEWiL Niemiecka firma specjalizująca się
w organizowaniu rodzinnej turystyki
z wykorzystaniem hipoterapii poszukuje pośredników handlowych.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl
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Lp. ID

Treść oferty

Lp. ID

Treść oferty

21. 80425UKGMF Szkocka firma specjalizująca się w
usługach translatorskich oferuje
pomoc firmom, które dążą do ekspansji międzynarodowej.

24. 80425DEBer Niemiecka firma handlująca produktami medycznymi (szczególnie dla
diabetyków) poszukuje partnerów
do wzajemnej działalności dystrybucyjnej.

22. 80428ESMur Hiszpańska firma specjalizująca się
w produkcji części do narzędzi rolniczych (ostrza pługów i kultywatorów) poszukuje partnerów handlowych (agentów i dystrybutorów).

25. 80425BA

Firma z Sarajewa projektująca i
integrująca systemy i sieci ICT oferuje współpracę w zakresie badań i
rozwoju technologicznego oraz
usługi podwykonawcze.

26. 80421JHIIB

Brytyjska firma sprzeda linię produkcyjną włóknin o wydajności 120 kg/
godz. Zastosowanie rynkowe produktów: filtry, tapicerka, wykładziny
podłogowe i in. Właściciel chce
przenieść produkcję do Polski i oferuje wsparcie w uruchomieniu.

23. 80428ILTA

Izraelska firma specjalizująca się w
projektowaniu i wykonawstwie systemów i akcesoriów ekspozycyjnych (półki, wieszaki, regały) poszukuje partnerów do joint-venture,
franszyzowych oraz pośredników
handlowych. Oferuje licencje i usługi podwykonawcze.

NAJNOWSZE KONKURSY:
7. Program Ramowy w
zakresie badań i rozwoju
technologicznego Unii
Europejskiej
FP7-REGPOT-2008-1
Budżet konkursu: € 4 500 000
Data zamknięcia: 26 czerwca 2008
Typy projektów: Projekty wsparcia dla
oddolnych inicjatyw na rzecz koordynacji polityk
Informacje oraz dokumenty znajdują się na
stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPa
ge&call_id=76
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FP7-ERANET-2008-RTD
Budżet konkursu: € 29 300 000
Data zamknięcia: 12 sierpnia 2008
Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze z
zakresu: energia, środowisko naturalne,
zdrowie, technologie
informacyjne i
komunikacyjne, żywność, rolnictwo i
rybołówstwo,
biotechnologia,
nanonauki,
nanotechnologie, materiały i nowe
technologie produkcyjne, bezpieczeństwo,
przestrzeń kosmiczna, nauki społecznoekonomiczne i humanistyczne, transport (w tym
aeronautyka)
Informacje oraz dokumenty znajdują się na
stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&
CALL_ID=87
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WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE

WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE

RPO WŁ Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Budżet konkursu: 73 503 995 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy

POKL Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie

RPO WŁ Działanie II.3 Ochrona przyrody
Budżet konkursu: 1 709 396 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy

Budżet konkursu: 6 327 380 PLN
Data zamknięcia: nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://efs.wup.lodz.pl/index.phpdzial=konkursy&
id=612

RPO WŁ Działanie II.4 Gospodarka wodna
Budżet konkursu: 5 982 884 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy
RPO WŁ Działanie II.5 Zagrożenia środowiska
Budżet konkursu: 5 982 884 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy
RPO WŁ Działanie II.6 Ochrona powietrza
Budżet konkursu: 8 546 976 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy
RPO WŁ Działanie IV.2 Usługi publiczne
Budżet konkursu: 24 987 338 PLN
Data zamknięcia: 13 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie:
http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy

POKL Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich
Budżet konkursu: 978 354 PLN
Data zamknięcia: 6 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://efs.wup.lodz.pl/index.phpdzial=konkursy&
id=63
POKL Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji
Budżet konkursu: 3 545 014 PLN
Data zamknięcia: 6 czerwca 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://efs.wup.lodz.pl/index.php?dzial=konkursy&
id=73
POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
Budżet konkursu: 4 788 769 PLN
Data zamknięcia: nabór ciągły do 31 grudnia 2008 r.
Informacje oraz dokumenty znajdują na stronie:
http://www.pokl.lodzkie.pl/pl/kl/konkursy_i_nabory/
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WYDARZENIA W FRP:
KONSULTACJE:
Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla
przedsiębiorców przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje w II kwartale 2008
r. na dotychczasowych zasadach.
W punkcie konsultacyjnym można bezpłatnie uzyskać
informacje z zakresu dostępnych programów pomocowych, finansowanych środkami UE i z budżetu państwa, dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego (np. fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Konsultant Punktu wskaże program odpowiedni do sfinansowania przedsięwzięcia oraz przedstawi jego główne
założenia.
SZKOLENIA:
1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy
Strukturalnych (36h):
Edycja XII: 9.04.2008 - 14.05.2008
Edycja XIII: 15.05.2008 - 19.06.2008
Tematyka: Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie się do skutecznego sięgnięcia po środki Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013.
Celem szkolenia jest przygotowanie wszechstronnego
specjalisty - osoby, która będzie potrafiła stworzyć projekt na potrzeby przedsiębiorstwa, samorządu czy organizacji pozarządowej.
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas sesji wykładowych prezentowana jest specyfika

W NAJBLIŻSZYM CZASIE W FRP:
SZKOLENIA (zapisy: 0 42 630 36 67):
1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych:
Trwa nabór do XIV. Edycji szkolenia w sierpniu.
2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych:
Edycja XXVI: 30.05.2008 - 05.07.2008

10

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego i innych instrumentów polityki regionalnej UE, metodologia tworzenia projektu i zasady jego realizacji. W czasie sesji warsztatowych słuchacze przygotowują przykładowy wniosek,
biznesplan, studium wykonalności w oparciu o obowiązujące formularze.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia weryfikowana jest
podczas testu, którego pomyślny wynik stanowi podstawę do uzyskania dyplomu.
2. Kurs dla kandydatów na członków
rad nadzorczych (100h):
Edycja XXV: 7.03.2008 - 17.05.2008
Szkolenie w sposób kompleksowy pozwala zainteresowanym osobom przygotować się do złożenia przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad
nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie
wymaganej podczas egzaminu wiedzy z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, marketingu oraz zarządzania.
Wykładowcy to specjaliści Ministerstwa Skarbu Państwa, eksperci firm konsultingowych i praktycy.
Program uwzględnia minimum programowe Rady Ministrów dla szkoleń i egzaminów dla kandydatów i członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

3. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany
środkami Unii Europejskiej?
Edycja II: 27 - 28.05.2008
Tematyka: Istotą szkolenia jest przedstawienie zasad
rozliczania projektów współfinansowanych ze środków
EFRR i EFS. W ciągu dwóch dni obszernie wyjaśnione
zostają zasady kwalifikowalności kosztów i sprawozdawczości finansowej, prezentowane są procedury
monitoringu, kontroli i ewaluacji stosowane przez instytucje zarządzające i pośredniczące. Omawiane są planowane zmiany zasad rozliczania projektów, które obowiązywać będą w latach 2007-2013.
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NA WESOŁO:
EURO-ENGLISH
After long debates, discussion and disputes The European Commission has announced an official statement
whereby English will become the official language of
the EU. Her Majesty's Government conceded that English spelling had a substantial room for continuous improvement and has therefore accepted an initial fiveyear phasing in of "Euro-English".
In the first year, letter "s" will replace the soft "c". Sertainly, this will make sivil servants jump for joy. And the
hard "c" will be dropped in favour of the "k", which
should klear up some konfusion and allow one key less
on komputers’ keyboards.
There will be growing publik enthusiasm in the sekond
year, when the troublesome "ph" will be replaced with
"f", making words like “filosofy” and "fotograf" 20%
shorter.

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE:
Informacje o 7.Programie Ramowym
http://cordis.europa.eu/fp7/home.html

In the third year, publik akseptanse of the new spelling
kan be expekted to reach the stage where more
komplikated changes are possible. Governments will
enkourage the removal of double leters which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre
that the horible mes of the silent "e" is disgrasful.
By the fourth yer, peopl wil be reseptiv to steps such as
replasing "th" with "z" and "w" with "v".
During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be dropd from
vords kontaining "ou" and similar changes vud of kors
be aplid to ozer kombinations of leters. After zis fifz yer,
ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be no mor
trubls or difikultis and everivon vil find it ezi to understand ech ozer.
Ze drem of vhol Eropen Unin speking komon langug vil
finali kom tru!
Krajowy Punkt Kontaktowy
Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl

Programów

Europejska sieć Punktów Kontaktowych dla MŚP
CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności http://sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm
i Innowacji
Strony Komisji Europejskiej dla MŚP
http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm
Fundusze strukturalne
Strony Komisji Europejskiej dla Naukowców
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
2013/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundusze strukturalne w regionie łódzkim
http://www.parp.gov.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl
http://ksu.parp.gov.pl/
http://www.pokl.lodzkie.pl
http://www.pi.gov.pl/
http://efs.wup.lodz.pl/
http://www.euroinfo.org.pl/
http://www.prow.lodzkie.pl
Generator Wniosków
http://mf.gov.pl/dokument.php?dzial=409&id=36294

Polska Agencja Informacji
Zagranicznych
http://www.paiz.gov.pl/index/

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
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NASZE PROJEKTY:

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
na rzecz promocji etyki w biznesie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest pomysłodawcą i realizatorem projektu pt.: „Forum Przedsiębiorczości na
rzecz promocji etyki w biznesie”. Projekt stanowi kontynuację działalności Forum Przedsiębiorczości FRP - gremium dyskusyjnego, edukacyjnego i opiniotwórczego, miejsca spotkań przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk
biznesu i nauki.
Głównym celem projektu jest promowanie wysokich etycznych standardów postępowania zwiększających przejrzystość działań na styku władza/biznes.
Aby osiągnąć ten cel FRP realizuje trzy działania:
badanie ankietowe wśród przedsiębiorców na temat zasięgu i skutków korupcji;
 cykl seminariów na temat etyki w biznesie i zwalczania korupcji, skierowanych do przedsiębiorców, edukatorów,
uczniów i studentów;

wydanie publikacji, stanowiącej podsumowanie badania ankietowego oraz tematów poruszanych na seminariach.


W dn. 19 kwietnia br. (sobota) odbyło się seminarium „Nowe formy zjawiska korupcji w obecnym prawie karnym”,
na którym wykład wygłosił pan Patryk Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu Transparency International Polska.
Kolejne planowane seminaria:
- „Korupcja — jeden z czterech jeźdźców Apokalipsy” w dn. 07 maja br. (środa). Wykład wygłosi prof. dr hab. Witold
Kieżun z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego;
- „Korupcja a prawo karne” w dn. 13 czerwca br. (piątek). Wykład wygłosi prof. dr hab. Witold Kulesza z Katedry
Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do włączenia się w działania Forum poprzez aktywne uczestnictwo w
seminariach i zabieranie głosu w dyskusji. Serdeczną prośbę kierujemy do przedsiębiorstw, o wzięcie udziału w
badaniu ankietowym nt. korupcji. Formularz ankiety jest dostępny na stronie internetowej projektu. Wyniki badania
ankietowego zostaną zaprezentowane na konferencji, którą zorganizujemy na zakończenie projektu.
SZCZEGÓŁY: http://www.frp.lodz.pl (w dziale nasze projekty)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki
Przejściowe 2005" Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecznych
inicjatyw antykorupcyjnych" 2005/017-488.05.01.03
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