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NOWOŚCI W PRAWIE EUROPEJSKIM: 

Drodzy Czytelnicy! 

Od tego wydania Biuletynu proponujemy nowy układ 
tematów. Oprócz działów już wcześniej publikowanych  
pojawią się m. in. informacje dotyczące nowości w pra-
wie europejskim, nauki i biznesu, funduszy i progra-
mów europejskich oraz dział poświęcony eksportowi i 

OD REDAKCJI: 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczośc i  
u l .  Piot rkowska 86, 90-103 Łódź  

te l .  (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89  
e-mail :  fundacja@frp. lodz.pl ,  www.f rp. lodz .p l  

I S S N   1 8 9 7 – 5 0 2 X 

 
Ośrodek Enterprise Europe Network  

Centra l  Poland Business Support  Network  

undacji  

Biuletyn Informacyjny  

Rozwoju Przedsiębiorczości  

W TYM NUMERZE: 

OD REDAKCJI ............................. 1 

NOWOŚCI W PRAWIE  

EUROPEJSKIM …………………..1 

NAUKA I BIZNES …………………3 

FUNDUSZE I PROGRAMY 

EUROPEJSKIE ………........……...4 

EKSPORT I TARGI  ..……………..5 

OFERTY KOOPERACJI ............... 6 

NAJNOWSZE KONKURSY .......... 9 

WYDARZENIA W FRP ............... 10 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE……...11 

PRZYDATNE ADRESY .............. 11 

NASZE PROJEKTY.................... 12 

targom, w szczególności zagranicznym. Mamy nadzieję, że nowa formuła Biulety-
nu pozwoli łatwiej znaleźć potrzebne informacje związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu na 
jednolitym rynku europejskim. W dziale Najnowsze konkursy podajemy informacje 
o nowych konkursach w ramach programów rozwojowych przeznaczonych dla 

sektora naukowego i przedsiębiorstw.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu na temat zjawiska korupcji 
oraz uczestniczyli w seminariach z cyklu „Forum Przedsiębiorczości na rzecz pro-

mocji etyki w biznesie”. 

Prosimy o zgłaszanie uwag nt. treści i formy naszego biuletynu. 

Pod koniec maja Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie dyrektywy doty-
czącej wyrobów budowlanych (Dyrektywa 89/106/EWG) nowym rozporządze-
niem, co ma przyczynić się do zniesienia technicznych i regulacyjnych przeszkód 

w obrocie wyrobami budowlanymi w Unii Europejskiej. 

Zmiany mają obejmować m.in.: 

- stworzenie wspólnego języka technicznego w celu umożliwienia producentom 
dokładnego opisania wyrobów wprowadzanych do obrotu. Ten wspólny język 
techniczny, obejmujący głównie normy zharmonizowane oraz Europejskie Apro-
baty Techniczne, ma zastąpić istniejące krajowe specyfikacje techniczne oraz 

zwiększyć przejrzystość rynku; 

- zapewnienie rzetelnej i dokładnej informacji na temat właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych, z jednej strony poprzez zwiększenie wiarygodności norm, 
a z drugiej poprzez wprowadzenie nowych i bardziej restrykcyjnych kryteriów dla 

jednostek notyfikowanych oraz wzmocnienie nadzoru rynku; 

Komisja Europejska planuje ułatwienia w 
obrocie wyrobami budowlanymi 
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Czy jesteś zainteresowany, jakie kroki podejmuje UE w celu 
poprawy klimatu dla biznesu, ułatwiania startu i prowadzenia 
firmy oraz tworzeniu miejsc pracy? Dyrekcja Generalna Ko-
misji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu uruchomi-
ła nowy, dostępny w Internecie magazyn, poświecony tym 

działaniom. 

Dyrektor Generalny Heinz Zourek zapewnia, że magazyn 
jest nowoczesnym narzędziem przekazu aktualnych informa-
cji z odnośnikami ułatwiającymi dostęp do źródeł dla głęb-
szego studiowania tematów. Nowy magazyn obejmuje za-
gadnienia dotyczące MŚP, innowacji, przedsiębiorczości, 
jednolitego rynku towarów, konkurencyjności i ochrony śro-
dowiska, lepszego prawodawstwa, polityk przemysłowych 
wielu sektorów itp. Wersja on-line będzie uzupełniona trze-

2 

http://www.echa.europa.ec/echa/home_pl.html 

http://www.reach.gov.pl 

Źródło: Zofia Jóźwiak „Można zgłaszać substancje chemicz-

ne”’ Rzeczpospolita z dn. 24.06.2008 r. 

Nowa usługa na stronie internetowej zamówień pu-
blicznych ONZ 

Z początkiem czerwca 2008 roku ruszył system rejestra-
cji wstępnej substancji chemicznych. Z rozporządzenia 
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisa-
tion of Chemicals) nr 1907/2006/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Europy wynika konieczność rejestracji 
prawie wszystkich stosowanych w UE substancji che-
micznych. W pierwszym etapie chodzi o tzw. rejestrację 
wstępną. Firmy muszą jej dokonać przed 1.12.2008 r. 
Rejestracji dokonuje się wyłącznie przez stronę Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA): http://reach-

it.echa.europa.eu 

Więcej informacji na stronach: 

http://www.chemikalia.gov.pl 

Jak zarejestrować chemikalia w systemie REACH 

- przepisy dotyczące obowiązków poszczególnych pod-

miotów; 

- użycie i szczególne znaczenie oznakowania CE dla 
wyrobów budowlanych będzie jasno zdefiniowane. 
Oznakowanie to będzie potwierdzać, że informacje do-
tyczące wyrobu uzyskane zostały zgodnie z Rozporzą-
dzeniem, i w związku z tym muszą być traktowane jako 

rzetelne i wiarygodne; 

- w pewnych sytuacjach procedury nadania oznakowa-
nia CE będą uproszczone, tak aby w znaczący sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez producentów. Do-
tyczyć to będzie w szczególności mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających mniej niż 10 pracowników oraz projek-
tów indywidualnych, w sytuacji, gdy nie wchodzą w grę 
poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Do-
zwolone będzie użycie trwałych wyników poprzednich 
testów, a także innych istniejących danych dotyczących 
wyrobu, w miejsce powtarzalnych testów takich wyro-
bów. Uproszczone procedury będą również wprowa-

dzone dla wyrobów innowacyjnych.  

Więcej informacji na temat planowanych zmian znajdą 
Państwo pod następującymi adresami (tylko w języku 

angielskim): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction 

 

Strona internetowa zamówień publicznych ONZ „UN Global 
Marketplace” działa od 10 lat. Obecnie wprowadzona została 
na niej nowa usługa pod nazwą UN Global Marketplace Ten-
der Alert Service. Usługa ta polega na powiadamianiu sub-
skrybentów drogą mailową o przetargach odpowiadających 

oferowanym przez nich towarom i usługom. 

W pierwszym okresie działania tej strony, pozwalała ona 
indywidualnym firmom wyrazić jedynie zainteresowanie pro-
wadzeniem interesów z agencjami ONZ. Później dano im 
możliwość zamieszczania na stronie informacji o oferowa-

nych przez nie towarach i usługach. 

 Nowa usługa Tender Alert Service będzie podlegała opłacie 
rocznej w wysokości 250 USD. Jednocześnie utrzymane 
zostaną darmowe powiadomienia o przetargach zamiesz-
czane na stronie www.ungm.org. Aby skorzystać z nowej 
usługi należy zalogować się na konto użytkownika na stronie 

www.ungm.org i kliknąć na link Tender Alert Service. 

Źródło: http://www.een.org.pl 

Nowy magazyn on-line poświęcony wsparciu UE dla 
przedsiębiorstw 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/795&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/cpd_revision_intro_en.htm
http://www.euroinfo.org.pl/
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 Ekoinnowacje 

11 września br. upływa termin składania wniosków na projek-
ty pilotażowe i powielenia rynkowego w ramach konkursu CIP
-EIP-Eco-INNOVATION-2008. Jego celem jest komercjaliza-
cja danej aplikacji na rynku. Priorytetowe obszary tematyczne 
to recykling materiałów, budynki i budownictwo, sektor spo-
żywczy, zielony biznes i inteligentne zakupy. Beneficjentami 
mogą być podmioty posiadające osobowość prawną – małe, 
średnie i duże firmy, oraz inne jednostki prywatne lub publicz-
ne. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stro-
nie: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/
library_en.htm lub http://ec.europa.eu/environment/etap/

ecoinnovation/index_en.htm. 

Źródło: „Granty Europejskie”, nr 6, czerwiec 2008  

Wystarczy dobry pomysł, a znajdą się pieniądze. Nowy 
fundusz zalążkowy AIP Seed Capital utworzony przy 
Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości 
(www.inkubatory.pl) jest gotów inwestować w początku-
jące firmy z innowacyjnym pomysłem na biznes. Nowy 
fundusz skierowany jest do młodych właścicieli mikro i 
małych firm. Jest pierwszym funduszem, który inwestuje 
relatywnie małe kwoty od 50 do 400 tys. złotych. Na 
wsparcie mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy m.in. 
z branży informatycznej, internetowej, medialnej czy 

telekomunikacyjnej. 

AIP Seed Capital zwiększa szanse pozyskania wsparcia 
finansowego przez startujące firmy, które z każdym ro-
kiem mają więcej możliwości – obok kredytów banko-
wych są fundusze europejskie, fundusze typu venture 

capital czy pomoc tzw. aniołów biznesu. 

Pierwszym inwestorem w ramach AIP Seed Capital zo-
stał amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia 
Tad Witkowicz, który założył już kilka firm, a dwie z nich 
(Artel i Cross Comm) wprowadził na amerykański rynek 
NASDAQ. Przede wszystkim oceniany jest pomysł, czyli 
produkt lub usługa, która będzie oferowana przez nową 
firmę dla zaspokojenia określonych potrzeb konsumen-
tów. Liczy się unikalność produktu, rozmiary rynku doce-
lowego oraz jak długo nowa firma będzie w stanie utrzy-

mać przewagę konkurencyjną. 

Młodzi biznesmeni oprócz kapitału dostaną także wspar-
cie merytoryczne ze strony Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości, m.in. w zakresie prawa, zarządzania 

czy finansów. 

Źródło: izak „Łatwiejszy start w biznesie”, Rzeczpospoli-

ta z dn. 12.03.2008 r.   

ma drukowanymi edycjami w roku. 

Magazyn jest dofinansowany z Programu Ramowego na 
rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który wspiera kon-

kurencyjność firm europejskich. 

Zachęcamy do subskrypcji magazynu poprzez stronę: 

NAUKA I BIZNES: 

Konkursy w 7. PR UE  

Pod koniec lipca br. otwartych zostanie wiele konkursów w 
ramach 7. PR UE. Wówczas to zostaną opublikowane pro-
gramy pracy i zaproszenia do składania wniosków. Regułą 
jest, że minimalny czas od otwarcia do zamknięcia konkursu 
wynosić będzie 3 miesiące (czasami nawet dłużej), a sierpień 
nie będzie wliczany do tego okresu. Konkursy zostaną otwar-

te w następujących obszarach tematycznych: 

 Współpraca: 

 Zdrowie 

 Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo, Biotechnologia, 

 Energia 

 Środowisko 

 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka 

 Przestrzeń kosmiczna 

 Bezpieczeństwo 

 Pomysły 

 Możliwości: 

 Badania na rzecz MSP 

 Współpraca międzynarodowa 

 

W następnym biuletynie przybliżymy cele, zasady i budżet 
poszczególnych tematów i tam, gdzie to zostało już określo-

ne, poszczególnych konkursów. 

Regionalnym Punktem Kontaktowym 7.PR UE jest Biuro Mię-
dzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Łódz-

kiego (www.regionalny.uni.lodz.pl). 

Źródło:www.kpk.gov.pl  

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
http://www.inkubatory.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie przyjmuje 
wnioski do konkursu na finansowanie zgłoszeń patentowych, 
składanych od 01 stycznia 2007 roku. W konkursie do rozdy-
sponowania jest kwota w wysokości 3 134 670 euro. Pod-
miotami uprawnionymi do udziału w konkursie są: 
• jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-
rozwojowych,  
• konsorcja naukowo-przemysłowe reprezentowane wyłącz-
nie przez jednostkę naukową,  
• spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające 

dla zysku. 

W ramach konkursu wyłonione będą projekty, które w naj-
większym stopniu przyczyniają się do realizacji jednego z 
celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
polegającego na wspieraniu działalności badawczo-
rozwojowej, poprzez zwrot kosztów związanych z uzyska-
niem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności 
przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających 

siedzibę w Polsce. 

Dokumenty, jakie trzeba złożyć w celu zyskania środków to 
jedynie wniosek o dofinansowanie. Pomocnym narzędziem 
dla prawidłowego i prostego stworzenia wniosku o dofinan-
sowanie jest Generator Wniosków on-line, który wraz z do-
kumentami programowymi zamieszczony został na stronie 

internetowej www.opi.org.pl. 

Pytania lub wątpliwości można zgłaszać telefonicznie lub 

mailowo: 

Tel. + 48 22 351 70 87 

e-mail: poig@opi.org.pl 

Źródło: http://www.een.org.pl  

Finansowanie zgłoszeń 

patentowych 

PARP ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ra-
mach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym”. W ramach działania współfinansowane będą 
projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych 
rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub 
organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne 
stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Wsparcie przy-
sługuje także projektom szkoleniowym oraz doradczym nie-
zbędnym do realizacji projektów inwestycyjnych oraz na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwesty-

cjami. Termin składania wniosków upływa 31 lipca br.  

Źródło: http://www.parp.gov.pl  

Program "ERASMUS" dla młodych przedsiębiorców  

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wnio-
sków (DG ENTR Nr ENT/ERA/08/311) w programie ERA-
SMUS. Celem zaproszenia jest zapewnienie dotacji projek-
tom, które umożliwią przedsiębiorcom unijnym rozpoczynają-
cym działalność naukę w przedsiębiorstwie o dużym do-

FUNDUSZE I PROGRAMY EUROPEJSKIE: świadczeniu w innym państwie członkowskim. Ułatwi to wy-
mianę doświadczeń i przyczyni się do tworzenia sieci współ-
pracy. Działanie to ma przyczynić się do wzmocnienia przed-
siębiorczości, umiędzynarodowienia i konkurencyjności nowo 
powstałych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
potencjalnych nowych unijnych przedsiębiorców rozpoczyna-
jących działalność i, w mniejszym stopniu, do przedsiębior-
ców, którzy niedawno taką działalność rozpoczęli. Wniosko-
dawcami mogą być jednostki publiczne lub prywatne działają-
ce w dziedzinie promocji przedsiębiorczości lub w zakresie 
ponadnarodowego pośrednictwa pracy, zwłaszcza izby prze-
mysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze lub podobne organy, 
organizacje wspierające działalność gospodarczą i ośrodki 
wspierające przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, 
stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsię-
biorstwa, firmy świadczące usługi w zakresie kształcenia i 
szkolenia działające w sektorze wspierającym przedsiębior-
stwa, organizacje zajmujące się pośrednictwem w szkole-

niach. 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów 
wynosi 2,85 mln EUR. Pomoc finansowa Komisji nie może 

przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

Wnioski należy przesłać do Komisji do dnia 20.08. 2008 r. 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formula-
rze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://

ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 

Źródło: http://www.pi.gov.pl  

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka  

http://www.euroinfo.org.pl/www.opi.org.pl
mailto:poig@opi.org.pl
http://www.parp.gov.pl/
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
http://www.pi.gov.pl/
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Festiwal „Gamsjagatage”, 28 – 31.08.2008 r., Bad 
Goisern, Austria 

Piemonte Health and Beauty, Turyn, 12 - 15 paź-
dziernika 2008 r. 

Izba Handlowa w Turynie oraz Piemoncka Agencja ds. Inwe-
stycji, Eksportu i Turystyki oraz Krajowa Izba Gospodarcza 
zapraszają importerów i dystrybutorów z sektora beauty and 
health na spotkanie we Włoszech.  Spotkanie odbędzie się 
w Turynie, stolicy Regionu Piemontu (północno-zachodnia 
część Włoch), w terminie od 12 do 15 października 2008 r. 
Organizatorzy pokrywają następujące koszty związane z 
pobytem i przyjazdem do Włoch: koszty biletów lotniczych, 
zakwaterowania i wyżywienia, transferów lokalnych podczas 

4 dni pobytu w Piemoncie. 

Celem inicjatywy jest promocja kontaktów biznesowych mię-
dzy partnerami zagranicznymi i piemonckimi firmami pod-
czas dwudniowych warsztatów, indywidualnych spotkań 

B2B, wizyt w firmach lokalnych. 

  
Na spotkanie zostanie zaproszonych 12 firm z Europy Środ-
kowo-Wschodniej (w tym dwie firmy z Polski), Basenu Morza 
Śródziemnego, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.  
Program pobytu obejmować będzie część roboczą (spotka-
nia dwustronne, wizyty w firmach piemonckich), jak również 

część turystyczną poświęconą na zwiedzanie Turynu. 

Profil firm zaproszonych do udziału w spotkaniu: 
Wydarzenie jest adresowane do firm potencjalnie zaintereso-
wanych włoskimi produktami beauty & health. Uczestnicy 
mogą być importerami, dystrybutorami lub agentami w co 
najmniej jednym z dwóch sektorów. Zaproszenie kierowane 
jest również do sieci sklepów, hurtowni, itp. 

 

Sektor Zdrowia obejmuje: 
- produkty i sprzęt rehabilitacyjny, 
- wyposażenie szpitali i gabinetów stomatologicznych, 
- sprzęt medyczny, 
- jednorazowe środki ochronne. 

 

Sektor Urody obejmuje: 
- artykuły perfumeryjne, 
- kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe, 
- wyposażenie spa i salonów piękności, 

- produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów. 

 

Bliższe informacje nt. spotkania oraz formularz zgłosze-

niowy dostępne są na stronie internetowej www.kig.pl  

Źródło: http://www.een.org.pl 

Federacja Syryjskich Izb Handlowych i Syryjskie Cen-
trum Przedsiębiorczości i Biznesu (SEBC) organizują 
spotkanie biznesowe „7. Europejsko-Syryjskie Dni Kon-
taktowe (ESCD7)”. Impreza jest dofinansowana przez 
UE z programu wsparcia MSP wdrażanego przez 
SEBC. Spotkanie zgromadzi firmy działające w kreatyw-
nych branżach z następujących sektorów: reklama, ar-
chitektura, rynek sztuki i antyków, rzemiosło, projekto-
wanie, moda, film, wideo i fotografika, oprogramowanie, 
gry komputerowe i publikowanie elektroniczne, muzyka 

oraz sztuki wizualne, edytorstwo, radio i telewizja. 

Organizator zapewnia miejsce dla 50 firm uczestników. 
Bliższe informacje nt. warunków udziału w spotkaniu 
oraz kontakt z organizatorem za pośrednictwem ośrod-

ka EEN przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Źródło: informacja własna z sieci EEN  

7. Europejsko-Syryjskie Dni Kontaktowe, paździer-
nik 2008, Damaszek 

EKSPORT I TARGI: 

Każdego roku miasto Bad Goisern w Górnej Austrii (region 
L i n z u )  o r g a n i z u j e  f e s t i w a l  p o d  n a z w ą 
„Gamsjagatage”  (www.gamsjagatage.at). Jest to tradycyjny 
festiwal o różnorodnym programie obejmującym wystawę 
handlową. Organizatorzy zapraszają do udziału przedstawi-
cieli tradycyjnych rzemiosł, takich jak rzeźbiarstwo w rogach, 
koronkarstwo, stroje ludowe i moda, ręcznie zdobiona odzież, 
len, jedwab, bawełna, tkactwo, produkty wytaczane w drew-
nie, żywność biologiczna (sery, wina, soki), likiery, kosmetyki 
ziołowe, noże składane, instrumenty muzyczne, kosze plecio-
ne, wyroby z miedzi, produkty ogrodowe, ceramika itp. W ub. 

r. festiwal odwiedziło 7 000 gości. 

Więcej informacji można uzyskać po bezpośrednim kontakcie 

z organizatorami: info@gamsjagatage.at 

Tel. +43 (0) 664/44 05 985, Fax +43 (0) 6135/7924 

Źródło: informacja własna z sieci EEN 

http://www.kig.pl/
http://www.gamsjagatage.at/
mailto:info@gamsjagatage.at
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OFERTY KOOPERACJI: 

Oferty kooperacji wybrane z  bazy danych Business 
Cooperation Database sieci EEN 
 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek EEN w 
ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacyjności (CIP) świadczy m.in. usługi w zakresie poszu-
kiwania partnerów handlowych i technologicznych. 
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i 
podanie numeru (ID) profilu. Zachęcamy do zgłoszenia wła-
snej oferty. Formularz jest dostępny na stronie FRP w dziale 
EEN (dokumenty do pobrania). 

Lp. ID Treść oferty 

1. 80502PTCoim  Portugalska firma produkująca ryż, olej 
spożywczy i oliwę z oliwek poszukuje 
pośredników handlowych oraz partne-

rów do joint-venture.  

2. 80416DKYGA  Duńska firma oferuje sprzedaż piono-
wej prasy hydraulicznej o zdolności 
prasowania 1300 ton i efektywnym 
uderzeniu 800 mm. Wymiary pola ro-
boczego: szerokość x długość – (1500 
x 2800) mm. Prasa jest używana do 
produkcji paneli konstrukcyjnych ze 

słomy.  

3. 80505PTCoim  Portugalska firma specjalizująca się w 
handlu ręcznikami (w tym plażowymi), 
płaszczami kąpielowymi i piżamami 
poszukuje partnerów handlowych i 

oferuje usługi pośrednictwa.  

4. 80505ITMil  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji wysokiej jakości wyrobów z 
kaszmiru i jedwabiu (krawaty, apaszki i 
inne dodatki) poszukuje pośredników 
handlowych i dystrybutorów.  

5. 80505DEWVo  Niemiecka firma specjalizująca się w 
tworzeniu rozwiązań bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i systemowego 
oprzyrządowania poszukuje pośredni-
ków handlowych.  

6. 80506DEBPl  Niemiecka firma specjalizująca się w 
dietetycznej żywności i suplementach 
diety poszukuje dystrybutorów i oferuje 

Lp. ID Treść oferty 

6.   własne usługi w zakresie badań i 

produkcji.  

7. 80505DEWA Niemiecka firma specjalizująca się 
w budowaniu, rozwijaniu i marketin-
gu oprogramowania do sieci powią-
zań społecznych poszukuje partne-
rów świadczących usługi pośrednic-
twa handlowego oraz do joint-
venture. Ponadto firma oferuje licen-
c ję ,  dz ia ła lność badawczo -
rozwojową oraz sprzedaż części 
udziałów. Poszukiwany strategiczny 
partner z sektora medialnego (druk, 

media online lub TV).  

8. 80505DEWB Niemiecka firma z Wiesbaden 
(Hesja) oferuje swoje usługi jako 
organizator turystyki, spotkań i kon-
ferencji dla grup turystycznych i 
dziennikarzy. Firma oferuje pomoc 
przy rezerwacji zakwaterowania, 
organizacji specjalnych programów i 
wycieczek z przewodnikiem, wyszu-
kiwaniu odpowiednich lokalizacji na 

imprezy.  

9. 80506MTSG  Maltańska firma informatyczna reali-
zująca projekty związane z matema-
tycznym modelowaniem (pogoda, 
tsunami, hydrologia, symulacja po-
żarów, ekonomia, finanse, wizuali-
zacja białek, sterowanie zużycia 
energii w budynkach i in.) poszukuje 
partnerów branżowych i specjali-
stów z dziedziny sztucznej inteligen-
cji, systemów eksperckich i zaawan-
sowanych algorytmów.  

10. 80421PTEv  Portugalska firma poszukuje tech-
nologii do obróbki (mycie, drylowa-
nie, ciecie, pakowanie i ważenie) 
różnych rodzajów owoców oraz 
oprogramowania do klasyfikacji i 
sprzedaży owoców na rynku mię-

dzynarodowym.  
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Lp. ID Treść oferty 

11. 80422UKGE3  Szkocka firma doradcza specjalizu-
jąca się w reformowaniu systemów 
edukacyjnych oferuje usługi swoje-
go zespołu (ponad 40 doświadczo-
nych konsultantów). Poszukiwani 
są partnerzy do joint-venture w za-
kresie doradztwa dla instytucji edu-

kacyjnych.  

12. 80423SEHar  Szwedzka firma poszukuje produ-
centa ampułek i/lub probówek te-
stowych z plastyku (tpx i/lub PET) o 
objętości 5 – 250 ml, z zakręcanymi 
korkami. Wymagane wymiary sa-
mostojących buteleczek: średnica 
max. 50 mm, wysokość max. 110 

mm.  

13. 80424BGCo  Bułgarska firma specjalizująca się 
w produkcji części metalowych (do 
osprzętu elektro-energetycznego) 
oferuje zdolności produkcyjne i po-
szukuje partnerów handlowych i do 

joint-venture.  

14. 80428UKSy  Szkocka firma oferuje licencję na 
innowacyjny przyrząd do nauki gry 
w golfa. Poszukuje partnera pro-
dukcyjnego i handlowego.  

15. 80428UKSt  Szkocka firma specjalizująca się w 
produkcji identyfikatorów i in. akce-
soriów konferencyjnych poszukuje 

partnerów handlowych.  

16. 80429ESZar  Hiszpańska firma specjalizująca się 
w produkcji odzieży damskiej w 
rozmiarze XXL poszukuje partne-

rów handlowych i dystrybutorów.  

17. 80501ILTA  Izraelska firma specjalizująca się w 
zakresie projektowaniu systemów 
automatyki przemysłowej podejmie 
współpracę badawczo-rozwojową z 
partnerami z branży, poszukuje 
partnerów handlowych i do joint-

venture.  
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Lp. ID Treść oferty 

18. 80501UKWM  Angielska firma jest dystrybutorem 
zestawów do gry New Age Curling  
Dotychczas produkowane w Chi-
nach zestawy nie spełniają wyma-
gań pod względem jakości i termi-
nów dostaw. Opatentowany zestaw 
do gry w pomieszczeniach za-
mkniętych na gładkich powierzch-
niach składa się z 6 gumowych pły-
tek na metalowych kółkach, 2 kij-
ków i torby. Poszukiwany jest wyko-
nawca części gumowych. Specyfi-

kacja dostępna na życzenie.  

19. 80506ESMa  Hiszpański producent markowego 
wina i oliwy z oliwek poszukuje dys-

trybutorów.  

20. 80507HUSz  Węgierska firma oferuje sprzedaż 
licencji na opatentowane własne 
rozwiązanie płaskiego kolektora 
słonecznego o konkurencyjnym 
koszcie produkcji (do 220 euro net-

to za sztukę).  

21. 80428ILTA  Izraelska firma specjalizująca się w 
rozwoju, produkcji i marketingu tele-
fonów samochodowych (Motorola 
Izrael – In Vehicle Phone Business 
Unit) poszukuje pośredników hand-
lowych/dystrybutorów oraz partne-
rów do długotrwałej współpracy w 

oparciu o joint-venture.  

22. 80509SEHa  Szwedzka firma specjalizująca się w 
produkcji biżuterii poszukuje partnerów 
produkcyjnych. Podwykonawcy powin-
ni być zdolni do laserowego wycinania 
drobnych detali (4 do 8 mm) z akrylu 
(plexiglass) oraz do odlewania srebr-

nych detali biżuterii np. naszyjników.  

23. 80509TN711  Tunezyjska firma prowadząca centrum 
obsługi biznesu (call centre) oferuje 
pomoc eksporterom w kontaktowaniu 
partnerów, usługi TV marketingu i in-

frastrukturę biurową.  
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Lp. ID Treść oferty 

24. 80509DEB14  Niemiecka firma produkująca spe-
cjalistyczne maszyny ogrodnicze 
(samochodowe koparki do drzew) 
poszukuje partnerów handlowych 

(dystrybutorów/agentów).  

25. 80509DEB15  Niemiecka firma specjalizująca się 
w planowaniu, produkcji, montażu i 
utrzymaniu drewnianego wyposaże-
nia ogródków zabaw  poszukuje 
partnerów handlowych i do joint-
venture.  

26. 80428ILTA Izraelska firma specjalizująca się w 
projektowaniu i wykonawstwie sys-
temów i akcesoriów ekspozycyj-
nych (półki, wieszaki, regały) po-
szukuje partnerów do joint-venture,   
franszyzowych   oraz pośredników 
handlowych. Oferuje licencje i usłu-

gi podwykonawcze. 

27. 80512FITu  Fińska firma produkująca wyświe-
tlacze TFT LCD dla wymagających 
zastosowań zewnętrznych, w prze-
myśle i pojazdach komunikacji miej-

skiej poszukuje dystrybutorów.  

28. 80512UKGla  Szkocka firma rozwinęła i opatento-
wała proces drukowania obrazów o 
wysokiej rozdzielczości na wyro-
bach czekoladowych. Firma jest 
zainteresowana różnymi rodzajami 
współpracy, w tym udzieleniem li-
cencji i zawarciem umowy handlo-

wej z producentami czekolady.  

29. 80513DELe  Niemiecka firma specjalizująca się 
w produkcji maszyn do testowania 
własności mechanicznych materia-
łów poszukuje przedstawicieli han-

dlowych.  

30. 80513SEVa  Szwedzka firma specjalizująca się 
w projektowaniu i sprzedaży hurto-
wej biżuterii poszukuje pośredników 

handlowych.  

Lp. ID Treść oferty 

31. 80513FRPa  Francuska firma produkuje gamę 
czujników do wykrywania zmian 
strukturalnych w obiektach przemy-
słowych i pomnikach historycznych. 
Prowadzenie takiej kontroli pozwala 
obniżyć koszty utrzymania takich 
konstrukcji. Firma poszukuje dystry-
butorów i potencjalnych klientów z 

sektorów publicznego i prywatnego.  

32. 80513TRIz  Turecki wynalazca opracował ce-
lownik karabinowy umożliwiający 
strzelanie bez wychylania się nad 
barykadę. Technologia nadaje się 
do karabinów z celownikiem termo-
wizyjnym. Rozwiązanie eliminuje 
ten celownik i redukuje ryzyko po-
strzału w trudnych warunkach walki. 
Autor wynalazku (złożone zgłosze-
nie patentowe) chce sprzedać pra-
wa firmie z sektora zbrojeniowego.  

33. 80514UKGl  Szkocka firma specjalizująca się w 
produkcji szerokiej gamy przewo-
dów i kabli elektrycznych poszukuje 
partnerów handlowych.  

34. 80514CZPl  Czeska firma opracowała produkty 
spożywcze o wysokiej zawartości 
protein. Produkty mają minimalną 
zawartość tłuszczu, glutenu i sacha-
rydów oraz niską kaloryczność (220 
kJ/100 kg). Proces produkcji sub-
stancji podstawowej z białka jaj ku-
rzych opiera się na unikalnej tech-
nologii. Produkt ma formę filetów i 
jest łatwy do przetwarzania np. na 
sałatki, wędliny, ciasta itp. Może być 
stosowany jako uzupełnienie lub 
zamiennik mięsa w potrawach na 
zimno lub ciepło. Dzięki wysokiej 
zawartości protein wpływa na 
w z r o s t  m a s y  m i ę ś n i o w e j 
(odpowiedni jako dieta sportowców). 
Firma poszukuje partnerów/
licencjobiorców.  
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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 społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne, transport (w tym aeronautyka) 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 
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NAJNOWSZE KONKURSY: 

ARTEMIS-2008-1 

Budżet konkursu: € 35 100 000 

Data zamknięcia: 03 września 2008 

Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. ICT 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

JU-ENIAC-1-2008 

Budżet konkursu: € 90 000 000 

Data zamknięcia: 03 września 2008 

Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. ICT 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7  

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2 

Budżet konkursu: € 20 000 000 

Data zamknięcia:  11 września 2008 

Typy projektów: Infrastruktura badawcza. 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

IMI-Call-2008-1 

Budżet konkursu: € 122 700 000 

Data zamknięcia:  15 lipca 2008 

Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. zdro-

wia 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

FP7-ENERGY-2008-TREN-1 

Budżet konkursu: € 147 000 000 

Data zamknięcia:  08 października 2008 

Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. 

współpracy w zakresie energii 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

AAL-2008-1 

ICT Based solutions for Prevention and Management of 

Chronic Conditions of Elderly People 

Budżet konkursu: € 57 000 000 

Data zamknięcia:  21 sierpnia 2008 

Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. ICT 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=130
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=131
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=122
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=132
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=127
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=134
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WYDARZENIA W FRP: 

KONSULTACJE: 

Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla przedsiębiorców 
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości funk-
cjonuje do końca sierpnia 2008 r. na dotych-
czasowych zasadach. 
W punkcie konsultacyjnym można bezpłatnie uzy-

skać informacje z zakresu dostępnych programów pomoco-
wych, 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 przedsię-

wzięcia oraz przedstawi jego główne założenia. 

SZKOLENIA: 

1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Struktural-
nych (36h): 
Edycja XIII: 15.05.2008 - 19.06.2008 

Tematyka: Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie 
do skutecznego sięgnięcia po fundusze strukturalne UE na 
lata 2007-2013. 
Celem szkolenia jest przygotowanie wszechstronnego spe-
cjalisty - osoby, która będzie potrafiła stworzyć projekt na 
potrzeby przedsiębiorstwa, samorządu czy organizacji poza-
rządowej. 
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas 
sesji wykładowych prezentowana jest specyfika Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i innych instrumentów polityki regionalnej 
UE, metodologia tworzenia projektu i zasady jego realizacji. 
W czasie sesji warsztatowych słuchacze przygotowują przy-
kładowy wniosek, biznesplan, studium wykonalności w opar-
ciu o obowiązujące formularze. 
Wiedza zdobyta na szkoleniu weryfikowana jest podczas 
testu, którego pomyślny wynik stanowi podstawę do uzyska-

nia dyplomu. 
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FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-3 

Budżet konkursu: € 4 780 000 

Data zamknięcia:  24 lipca 2008 

Typy projektów: Projekty upowszechniające naukę w społe-

czeństwie 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

FP7-PEOPLE-ITN-2008 

Marie Curie Initial Training Networks 

Budżet konkursu: € 185 000 000 

Data zamknięcia:  02 września 2008 

Typy projektów: Projekty dot. szkoleń, staży i wymiany perso-

nelu 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

 

FP7-PEOPLE-IEF-2008 

Intra European Fellowships 

Budżet konkursu: € 75 000 000 

POKL Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawo-

dowych i doradztwo dla przedsiębiorców 

Budżet konkursu: 38 601 542 PLN 

Data zamknięcia: nabór ciągły wniosków do wyczerpania 

środków lub do 31 grudnia 2008 r. 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://www.pokl.lodzkie.pl/pl/kl/konkursy_i_nabory/ 

 

POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-

szarach 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/ 

Data zamknięcia:  19 sierpnia 2008 

Typy projektów: Projekty dot. szkoleń, staży i wymiany per-

sonelu 

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=117
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=121
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118
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PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: 

Informacje o 7. Programie Ramowym 

http://cordis.europa.eu/fp7/home.html 

CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności 
i Innowacji 

http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm 

Fundusze strukturalne UE 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 

http://www.mrr.gov.pl 

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/ 

Fundusze strukturalne UE w regionie łódzkim 

http://www.rpo.lodzkie.pl 

http://www.pokl.lodzkie.pl 

http://efs.wup.lodz.pl/ 

http://www.prow.lodzkie.pl 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

http://www.kpk.gov.pl 

Europejska sieć Punktów Kontaktowych dla MŚP 

http://sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm 

Strony Komisji Europejskiej dla MŚP 

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm 

Strony Komisji Europejskiej dla Naukowców 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm 

http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

http://www.parp.gov.pl/ 

http://ksu.parp.gov.pl/ 

http://www.pi.gov.pl/ 

http://www.een.org.pl/ 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

http://www.paiz.gov.pl 
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2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
(100h): 
Edycja XXVI: 30.05.2008 - 05.07.2008 
Szkolenie w sposób kompleksowy pozwala zainteresowanym 
osobom przygotować się do złożenia przed komisją Minister-
stwa Skarbu Państwa egzaminu państwowego na członków 
rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Pań-
stwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nad-
zorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. 
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wyma-
ganej 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 nad-
zorczych spółek Skarbu Państwa. 

SZKOLENIA (zapisy: 0 42 630 36 67): 
1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Struktural-
nych: 
Trwa nabór do XIV. edycji szkolenia. Planowane rozpoczęcie 
szkolenia w sierpniu. 

2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych: 
Trwa nabór do XXVII. edycji szkolenia. Planowane rozpoczę-

cie szkolenia w sierpniu. 

3. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany środ-
kami Unii Europejskiej? Obowiązek i odpowiedzialność 
komórek finansowo-księgowych w zakresie dokumento-
wania oraz rozliczania wydatków z funduszy europej-
skich. 
Edycja III: sierpień 2008 
Tematyka: Zasady  rozliczania projektów współfinansowa-
nych ze środków  EFRR i EFS. W ciągu dwóch dni obszernie 
wyjaśnione zostają zasady kwalifikowalności kosztów i spra-
wozdawczości finansowej, prezentowane będą procedury 
monitoringu, kontroli i ewaluacji stosowane przez instytucje 
zarządzające i pośredniczące. Omawiane będą planowane 

zmiany zasad rozliczania projektów, które obowiązywać 
będą w latach 2007-2013. 
4.Studium wykonalności/biznes plan — podstawa projek-
tów współfinansowanych z funduszy europejskich 
(ujęcie ekonomiczno-finansowe) 
24  —  25.07.2008 r. 
Warsztaty prowadzone przez wybitnego eksperta finansowe-
go, wieloletniego praktyka w dziedzinie opracowywania analiz 
ekonomiczno-finansowych. 



NASZE PROJEKTY: 

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na rzecz promocji etyki w 
biznesie 

Seminarium „Kodeksy etyczne firm i organizacji gopodarczych” 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, edukatorów oraz studentów na kolejne 
seminarium z cyklu „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na rzecz promocji etyki w biznesie”.  Tym razem będzie-
my mieli przyjemność gościć Pana Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego, dyrektora Centrum Etyki Biznesu CEBI, 
jednostki wspólnej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Seminarium  pt. „Kodeksy etyczne firm i organizacji gospodarczej” odbędzie 

się 26 września br. o godz. 15.00 w siedzibie Fundacji.  

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski to wybitny prakseolog, metodolog i naukoznawca oraz etyk działalności 

gospodarczej. 

 Badanie ankietowe 

W ramach projektu „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na rzecz promocji etyki w biznesie” Fundacja 
Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców o zasięgu i skut-
kach zjawiska korupcji. Celem badania ankietowego było zdobycie informacji o postrzeganiu przez przedsiębiorców 
korupcji, w szczególności jej znaczenia, zakresu, miejsc występowania oraz oceny, a także zebranie informacji o 
pozytywnych doświadczeniach w zakresie ograniczania korupcji (m. in. poprzez stosowanie „dobrych praktyk” oraz 

wykorzystanie kodeksu etycznego w działalności gospodarczej). 

Badanie ankietowe spotkało się z żywym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu łódzkiego. W wyni-
ku tego działania Fundacja zebrała ponad 200 ankiet, które obecnie są analizowane przez ekspertów. Nadzór me-
rytoryczny nad badaniem sprawuje Pani Prof. dr hab. Anna Kubiak z Katedry Metod i Technik Badań Społecznych 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki badania będą przedstawione w raporcie, który zostanie wydany w publikacji podsu-
mowującej realizację projektu oraz zaprezentowany na konferencji, która zostanie zorganizowana przez Fundację 

Rozwoju Przedsiębiorczości w październiku 2008 roku. 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria z tego cyklu. 

SZCZEGÓŁY: http://www.frp.lodz.pl (w dziale Nasze projekty)  

Redakcja: dr Tomasz Dorożyński 
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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 


