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Szanowni Czytelnicy!
Przedstawiamy kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest
wydawany w ramach ośrodka Enterprise Europe Network.

Biuletyn Informacyjny
Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości
wydano dzięki
pomocy finansowej:

W tym numerze polecamy działy dotyczące nowości w prawie europejskim, nauki i
biznesu oraz funduszy i programów unijnych na lata 2007-2013. Przedsiębiorców
zainteresowanych współpracą z międzynarodowymi firmami zachęcamy do lektury działu eksport i targi oraz do zapoznania się z ofertami kooperacji.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne informacje dotyczące ogłoszonych jak i
planowanych konkursów, umożliwiających współfinansowanie innowacyjnych
przedsięwzięć oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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W dniu 11 marca 2008 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie
ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii - EIT (Dz. Urz.
UE, L 97/1, 9.04.2008). Pomysł utworzenia EIT zrodził się podczas przeglądu strategii lizbońskiej przeprowadzonego w 2005 r. W pierwotnym zamyśle EIT miał być prestiżowym ośrodkiem akademickim, odpowiadającym
amerykańskiemu Massachusetts Institute of Technology (MIT), jednak z
powodu ograniczeń budżetowych, Komisja Europejska zaproponowała, by
Instytut zbudować jako sieć wspólnot wiedzy i innowacji (WWI). Będą to
partnerstwa ośrodków akademickich, badawczych i przedsiębiorstw z całej
Europy, które wspólnie będą pracować nad projektami badawczymi.
Podstawowym warunkiem utworzenia WWI jest uczestnictwo co najmniej
trzech podmiotów partnerskich mających siedzibę w co najmniej dwóch
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państwach członkowskich. Projekt będzie wdrażany stopniowo, aby móc oceniać funkcjonowanie EIT i WWI i wprowadzać ewentualne usprawnienia.
W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia
Rada Zarządzająca, kierująca działalnością EIT, ma przyjąć
projekt trzyletniego programu i wybrać dwie lub trzy WWI w
dziedzinach, które pomogą UE sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, zrównoważona mobilność, efektywność energetyczna lub następna
generacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT).
Do 30 czerwca 2011 r. ma zostać przyjęty siedmioletni strategiczny plan innowacji, określający dziedziny priorytetowe
EIT. Środki finansowe na działalność EIT pochodzić będą ze
źródeł prywatnych (np. wkładów przedsiębiorstw) oraz publicznych (np. budżetu UE). Na pierwsze sześć lat działalności, budżet wynosić będzie 2,4 mld euro.
Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
294/2008 z 11 marca 2008 ustanawiające Europejski Instytut
Innowacji i Technologii (Dz. U. UE L 97 9.04.2007)

Normalizacja a innowacyjność
11 marca 2008 r. ukazał się Komunikat Komisji Europejskiej Ku zwiększeniu wkładu normalizacji w innowacje w
Europie (KOM (2008) 133). Odnowiona Strategia Lizbońska uznaje normalizację za kluczowy instrument
pobudzania innowacyjności i konkurencyjności. Normy
stwarzają firmom równe reguły gry, co ułatwia interoperacyjność i konkurencję pomiędzy starymi i nowymi produktami, a także zwiększają bezpieczeństwo i wydajność towarów dla użytkowników.
Normalizacja wspiera rozwój nowych rynków. Prowadzi
do upowszechnienia wiedzy i nowych technologii. Aby
jednak normy przyczyniały się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, należy
zdaniem Komisji zachować dobrowolny charakter norm
oraz zachęcić przemysł i nieformalne ośrodki normalizacyjne do współpracy w dziedzinie opracowywania,
wdrażania i stosowania norm.
Krajowe i europejskie organizacje normalizacyjne powinny aktywnie działać w zakresie upowszechnienia
norm międzynarodowych, co jest szczególnie ważne dla
biznesu w UE. Wiele do zrobienia pozostaje w kwestii
ułatwienia dostępu do normalizacji MSP. Chodzi nie
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tylko o zwiększenie wkładu MSP w proces normalizacji,
ale przede wszystkim o pomoc MSP w przystosowaniu
się do nowych norm (koszty, brak norm w językach narodowych, nadmierna liczba odniesień między normami
czy trudności w określeniu grupy norm właściwej dla
danego produktu lub procesu). Komisja wskazuje także
na konieczność koordynacji i reformę europejskich organów normalizacyjnych.
Źródło: Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego,
Ku zwiększeniu wkładu normalizacji w innowacje w Europie
(KOM (2008) 133 wersja ostateczna, Bruksela 11.03.2008

40 lat unii celnej we Wspólnocie Europejskiej
1 lipca br. minęła czterdziesta rocznica ustanowienia
we Wspólnocie Europejskiej unii celnej. 1 kwietnia Komisja Europejska przyjęła Strategię rozwoju unii celnej
(KOM (2008) 169). Na przestrzeni lat, dynamicznie
wzrósł handel zewnętrzny UE. Tylko w 2006 r. wartość
przywozu i wywozu przekroczyła 2,5 bln euro i złożonych zostało 173 mln zgłoszeń celnych. Aby usprawnić
funkcjonowanie unii celnej, konieczna jest podjęta właśnie reforma wspólnotowego kodeksu celnego. Wdrażana jest także decyzja dotycząca wprowadzenia ogólnoeuropejskiego systemu elektronicznej obsługi celnej,
w ramach którego wyeliminowane zostaną papierowe
formy dokumentów celnych i handlowych, co ma olbrzymie znaczenie dla podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem zewnętrznym. Reforma ma także dotknąć same służby celne – ich organizację i zasoby
ludzkie. Komunikat ustanawia cele strategiczne dla
służb celnych. Wiele z nich nakierowanych jest na ułatwienie wymiany handlowej (np. modernizacja systemów kontroli, dzięki którym ingerencja w przepływ towarów i obciążenia administracyjne osiągną minimalny
poziom wymagany z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa czy porządku publicznego czy stosowanie
ułatwień dla podmiotów gospodarczych w celu zmniejszenia kosztów przestrzegania prawa).
Źródło: Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Strategia dotycząca rozwoju unii celnej, KOM
(2008) 169, wersja ostateczna, Bruksela, 1.04.2008
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Unijne reguły
przedsiębiorców

pomocy

publicznej

dla

Komisja Europejska przyjęła 7 lipca ostateczną wersję
rozporządzenia KE w sprawie stosowania art. 87 i 88
traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem. Nowa regulacja oznacza,
iż zmienią się zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Pomoc będzie polegała na refundacji oraz rekompensacie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacja będzie pokrywała do 75%
kosztów płacy niepełnosprawnego. Nowe polskie przepisy powinny obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku.
Niewykluczony jest jednak termin późniejszy ze względu
na procedury legislacyjne.

- zaprojektowanie zmian procesu, zmian w zarządzaniu
łańcuchem dostaw;
- opracowanie nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa;
- opracowanie nowego sposobu dostarczania usługi i
obsługi klienta;
- rozwój nowej usługi;
- przygotowanie do i przeprowadzenie audytu innowacyjnego / technologicznego.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w
ramach bonu na innowacje nie może przekroczyć
15.000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100%
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparcia pod
warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanych
usług badawczo-rozwojowych wynosi maksymalnie
Źródło: „Znane są unijne reguły wspierania pracodaw- 15 000 zł. Nabór wniosków do PARP będzie trwał aż do
ców” Rzeczpospolita z dn. 09.07.2008 r.
wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok.
Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, tylko do
wykorzystania budżetu programu na dany rok. Należy
jednak zaznaczyć, iż w 2008 roku maksymalny termin
realizacji i rozliczenia usługi w programie Bon na innowacje upływa 15 października.

NAUKA I BIZNES:
Wsparcie innowacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje
uruchomienie konkursu w ramach Programu Bon na
innowacje na przełomie sierpnia i września 2008 roku.
Program ma na celu zainicjowanie współpracy z jednostkami naukowymi. Wsparcie w postaci zakupu usług
badawczo-rozwojowych będą mogły uzyskać mikro– i
małe przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w ciągu ostatnich
trzech lat nie korzystały z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac B+R. Wśród przykładowych usług,
mieszczących się w zakresie wskazanym w pozycji 73
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, kwalifikujących
się do wsparcia można zaliczyć:

Więcej informacji na temat Programu Bon na innowacje
można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl
Źródło: M. Kołtuniak „Bon na badania i rozwój dla najmniejszych firm”, Rzeczpospolita z dn. 12.08.2008 r.
Promotorzy Projektów Innowacyjnych już rozpoczęli pracę

Promotorzy Projektów Innowacyjnych przy PARP udzielają firmom opinii na temat kwalifikowalności projektów
do działań 4.2 i 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyj- badania naukowe, w tym przemysłowe;
na Gospodarka. Z usług promotorów mogą skorzystać
- prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opraco- przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja
projektu jest zgodna z priorytetami programu i zasadami
wywanie prototypów, testowanie produktów i usług;
działania 4.2 i 4.4 POIG i czy, w związku z tym, zasadne
- opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania in- jest przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej.
nowacją, w tym zarządzania jakością;
Promotor sporządza opinię na ten temat na podstawie
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treści przedstawionego przez przedsiębiorcę wniosku o
wsparcie, nie opiniuje natomiast biznes planu i innych
załączników. Usługi promotorów są bezpłatne. Bliższe
informacje, w tym lista promotorów, dostępna jest na stronie internetowej www.parp.gov.pl.
Źródło: www.parp.gov.pl
FUNDUSZE I PROGRAMY EUROPEJSKIE:

torycznej, zasad powoływania i wykonywania obowiązków przez asesorów i ekspertów, list rankingowych,
podpisywania umów o dofinansowanie projektu, negocjacji i procedury odwoławczej. Dokument zawiera również zestaw załączników, w tym między innymi: karty
oceny projektu oraz wzór planu działania. W stosunku
do poprzednich wersji Zasad wprowadzono pewne korekty o charakterze precyzującym i wyjaśniającym m.in.
odnośnie do:

Przewodnik po kryteriach i nowe wytyczne w zakre- - modyfikacji kryteriów wyboru projektów;
sie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL
- wprowadzenia obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej w zakresie wymogów formalnych;
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki opublikowała „Przewodnik po kryteriach wy- - określenia maksymalnej listy tematów projektów innoboru projektów (udzielenia dofinansowania) w ramach wacyjnych w ramach jednego priorytetu;
PO KL”. Zawarte w nim informacje są skierowane
- premii punktowej za spełnienie kryteriów strategiczprzede wszystkim do beneficjentów-projektodawców,
nych;
osób oceniających wnioski oraz pracowników instytucji
wspierających potencjalnych beneficjentów. W doku- - dokumentów związanych z ubieganiem się przez wniomencie przedstawiono klasyfikację kryteriów wyboru skodawcę o udzielenie pomocy publicznej.
projektów w ramach PO KL oraz kompleksowo objaśnioZnowelizowane zasady obowiązują dla naborów ogłono ogólne kryteria formalne, ogólne kryteria merytoryczszonych od 17 czerwca 2008 r.
ne oraz ogólne kryteria horyzontalne wyboru projektów
w ramach PO KL. Ponadto w dokumencie wskazano Źródło: www.mrr.gov.pl
najistotniejsze obszary związane z kryteriami szczegółowymi: dostępu i strategicznymi. Dokument wzbogacony
został wieloma przykładami i może stanowić istotną po- PARP w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
moc w przygotowaniu wniosków zarówno w trybie konkursowym, jak i projektów systemowych. We wrześniu 20 czerwca 2008 r. podpisano rozporządzenie MRR w
opublikowana zostanie nowa wersja wytycznych dot. sprawie udzielania przez PARP pomocy w ramach PO
kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.
KL. Rozporządzenie zostało podpisane w porozumieniu
z Ministrem Gospodarki. Rozporządzenie określa szczeŹródło: www.efs.gov.pl
gółowe warunki, przeznaczenie i tryb udzielania wsparcia w ramach dwóch działań PO KL, dla których IOK lub
Zasady wyboru projektów PO KL
beneficjentem jest PARP. Są to działania: PO KL 2.1
MRR opublikowało nową wersję „Zasad dokonywania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz PO KL 2.2
wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
Kapitał Ludzki”. Dokument ten ma charakter ramowy, co
oznacza, że instytucje uczestniczące w realizacji Programu są zobowiązane zachować zgodność procedur z
postanowieniami tego dokumentu. Określa on między
innymi procedury dotyczący planu działania, projektów
systemowych i indywidualnych, oceny formalnej i mery-
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Celem działania 2.1 jest podnoszenie i dostosowanie do
wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. Wśród projektów objętych
wsparciem należy wskazać: szkolenia ogólne i specjalistyczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, studia podyplomowe, wspieranie nowych
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rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji
podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu. Ponadto współfinansowane
będą projekty analityczno-badawcze i promocyjne. Celem działania 2.2 jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe. Pomoc obejmie m.in.: usługi na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej.
Źródło: www.mrr.gov.pl

Spotkanie brokerskie branży ceramiki, Tecnargilla
2008, Rimini, 30.09 – 04.10.2008 r.
Międzynarodowy dzień transferu technologii dla sektora
ceramiki Ceramic TTD organizowany jest przez Związek
Włoskich Producentów Maszyn i Wyposażenia dla Ceramiki oraz Instytut Nauki i Technologii Ceramicznych.
Jednostką wspierającą jest ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Bolonii. Celem imprezy jest przedstawienie ofert innowacyjnych technologii dla partnerów z
branży, nawiązanie kontaktów biznesowych, współpracy
technologicznej, w tym joint-ventures oraz dalszy rozwój
nowych technologii.
Ceramic TTD jest adresowany głównie do następujących sektorów:

EKSPORT I TARGI:

- materiały ceramiczne do zastosowań przemysłowych,
materiałów budowlanych i mebli ulicznych,

Targi zagraniczne
Jedną z możliwości zaistnienia na rynkach zagranicznych przez polskich przedsiębiorców jest udział w targach i wystawach. Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło
propozycje najciekawszych, cieszących się dużą popularnością imprez wystawienniczych, jakie odbędą się w
2008 r., zachęcając producentów polskiej żywności, a w
szczególności przetworów mięsnych i mlecznych, owoców, warzyw, soków, a także alkoholi i sadzonek, do
śmielszej ekspansji na nowe rynki. Warto uczestniczyć
w targach i promować polskie przetwórstwo, zwracając
także uwagę na nowe kierunki, dokąd dotychczas niechętnie jeździli producenci z branży rolno-spożywczej.
LISTA TARGÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH w III i IV
kwartale 2008 r. (zgłoszonych przez kierowników wydziałów promocji przy ambasadach RP) znajduje się na
stronie www.rynki24.pl.
Źródło: www.rynki24.pl
Misja firm polskich do Chin, 20 – 26.10.2008 r
Śląska Izba Handlowa przyjmuje zapisy chętnych do
udziału w Międzynarodowych Targach CICExpo w Qingdao nad Morzem Żółtym. W trakcie misji planowane są
spotkania z firmami chińskimi również w Pekinie. Szczegóły dotyczące wyjazdu znajdują się na stronie internetowej: www.scc.org.pl

- zaawansowane materiały ceramiczne,
- innowacje w technologiach procesowych i wyposażeniu dla przemysłu ceramicznego.
Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.ceramicttd.it
Giełda kooperacyjna b2fair podczas targów AMB
W dniach 11-12.09.2008 r. w Stuttgarcie odbędzie się
kolejna międzynarodowa giełda kooperacyjna b2fair,
towarzysząca targom AMB 2008. Spotkanie skierowane jest również do podmiotów gospodarczych z Polski,
z następujących branż:
- maszyn do obróbki skrawaniem / maszyn do obróbki
ubytkowej / pozostałych obrabiarek,
- obrabiarek precyzyjnych / techniki pomiarowej i zapewnienia jakości,
- modułów, podzespołów, akcesoriów.
Zainteresowanym przekażemy szczegółowe informacje oraz kontakt do organizatorów targów.
Źródło: Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, Urząd
Miasta Łodzi
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OFERTY KOOPERACJI:
SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających
z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez
organy administracji publicznej w państwach członkowskich.
System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich,
współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej bazy danych, aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przedstawionego problemu.
Do systemu Solvit można zgłosić problemy :
- wynikające z naruszenia prawa UE,
- spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego,
- zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma
problemy z urzędem francuskim).
System Solvit nie zajmuje się problemami w następujących
sytuacjach:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek
EEN w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) świadczy m.in. usługi w
poszukiwania partnerów handlowych i technologicznych.
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i
podanie numeru (ID) profilu. Zachęcamy do zgłoszenia
własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie FRP
w dziale EEN (dokumenty do pobrania).
Lp. ID

1. 20080401FIT- Fińska firma poszukuje partnera w
sektorze elektroniki mobilnej (sprzęt
ur
do samochodów), producentów
OEM jako podwykonawców oraz
wytwórców urządzeń testujących
dla tego sektora.
2. 2 0 0 8 0 4 0 2 - Francuska mała firma odzieżowa,
właściciel marki CLX, poszukuje
FRMar
partnerów handlowych oraz podwykonawców. Oferuje licencje swojej
marki na odzież i obuwie. Grupą
docelową marki są ludzie młodzi
(15 – 35 lat), zwłaszcza dziewczęta
i kobiety.

- problem nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji),
- problem pojawił się w relacjach: przedsiębiorca – przedsiębiorca, konsument – przedsiębiorca,
- postępowanie sądowe zostało już wszczęte.
Wśród obszarów działalności Solvit można wymienić:

dostęp produktów i usług do rynku,

podjęcie działalności na własny rachunek,

uznawanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów,
3.

zabezpieczenie społeczne,

kontrole graniczne.
SOLVIT rozwiązuje np. problem przedsiębiorstwa transportowego. Polski obywatel, kierowca ciężarówki, został zatrzymany
przez belgijską inspekcję drogową podczas wykonywania kur- 4.
su z Ukrainy do Hiszpanii. Za nieprawidłowe wypełnienie tarczek tachografu inspekcja zażądała zapłaty 3000 euro na poczet przyszłej kary, kierowcą wpłacił ww. kwotę. W toku postępowania administracyjnego zmniejszono wysokość kary do
2300 euro, a nadpłata (700 euro) miała zostać przekazana na
konto przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzymało zwrot na5.
leżnej kwoty dopiero w wyniku interwencji SOLVIT.
Zapraszamy do zgłaszania nieprawidłowości wynikających z
nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego do FRP.
Źródło: www.mg.gov.pl
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Treść oferty

20080402BG- Bułgarska firma kupi zużyty olej
spożywczy od zakładów gastronoVra
micznych. Zamierza wykorzystać
go do produkcji biopaliwa.
2 0 0 8 0 4 0 4 - Litewska firma księgarska poszukuje partnera prowadzącego import i
LTKau
magazyn książek w języku angielskim (od beletrystyki po naukowe,
biznesowe i podręczniki). Oferowana jest długoterminowa współpraca.
2 0 0 8 0 4 0 - Hiszpański agent z doświadczeniem w przemyśle spożywczym
3ES03
poszukuje dystrybutorów i importerów produktów. Oferuje swoje usługi jako dystrybutor.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Lp. ID

Treść oferty

Lp. ID

6. 20080403E- Hiszpańska firma z sektora wydaw- 11. 2 0 0 8 0 4 0 8UK562
niczego poszukuje dystrybutorów
S04
produktów związanych z językiem
angielskim jako drugim językiem.
Firma jest też zainteresowana
współpracą typu joint-venture.
7. 2 0 0 8 0 4 0 3 - Duża bułgarska firma z branży spirytusowej poszukuje pośredników
BGSZ
handlowych.

Treść oferty
Założona w 1935 roku firma brytyjska należąca do Goodrich Corporation jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości dysz do dyfuzorów oraz systemów przesyłu płynów. Firma poszukuje przedstawicieli/
dystrybutorów pomp, filtrów, smarów w jednej lub kilku wybranych
branżach: spożywcza, chemiczna,
środowisko, stalowa, farmaceutyczna.

8. 20080407DESaar

Niemiecka firma specjalizująca się
12. C O N F 0 8 - Niemiecka firma specjalizująca się
w rozwoju procesów analizy i oceny
w produkcji drewnianych okien po11DEBer
danych poszukuje pośredników
szukuje dystrybutorów i oferuje
handlowych i podwykonawców z
zdolności produkcyjne. Firma ma
branż: spożywczej, recyklingu oraz
30 letnie doświadczenie w produkcji
producentów urządzeń bliskiej podi montażu wysokiej jakości okien z
czerwieni (NIR). Firma oferuje wypełnym oprzyrządowaniem. Oferta
soko wydajne i sprawdzone procesy
obejmuje też okna drewnianooceny/analizy NIR stosowane w
aluminiowe. Nowoczesny park maprzemyśle farmaceutycznym.
szynowy pozwala spełniać specjalne wymagania klientów np. doty9. 20080408IL- Izraelska firma specjalizująca się w
czące wyposażania obiektów historozwoju i wdrażaniu oprogramowa696
rycznych.
nia do systemów bilingu, CRM, centrów obsługi klienta w różnych bran- 13. 080410UKT- Międzynarodowa firma z branży
żach, poszukuje partnerów, integraurządzeń do badań laboratoryjnych
R015
torów systemów, agentów lokalnych
poszukuje licencjodawcy na projekt,
i regionalnych, przedstawicieli i dysczęści składowe i know-how na
trybutorów. Możliwe joint-venture.
montaż wiertarki dwutarczowej do
Współpraca może obejmować pracę
przygotowywania próbek żelaza i
ze sprzedawcami innego oprograstali do analiz spektroskopowych.
mowania w celu rozszerzenia port14. 08012IL696 Izraelska firma specjalizuje się w
folio i oferty każdego z partnerów.
rozwoju oprogramowania wdrażanego na bazie systemu Linux. Roz10. 2 0 0 - Chilijska firma specjalizująca się w
wiązania sprawdziły się u dużych
80407CLSan projektowaniu, instalowaniu i utrzyklientów instytucjonalnych z branży
mywaniu systemów klimatyzacji
produkcji i zdrowia publicznego.
poszukuje partnerów do wsparcia
Firma poszukuje strategicznego
technologicznego we wdrażaniu
partnera bądź do dystrybucji prorozwiązań opartych na energii odnaduktów lub do joint-venture, fuzji lub
wialnej i poprawiających efektywobjęcia udziałów.
ność tradycyjnych instalacji.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90 -103 Łódź
tel. (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89
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15. 2 0 0 8 0 4 - Izraelska firma specjalizująca się w 20. CONF0810DE
rozwoju i produkcji środków prze13IL696
ciwsłonecznych (filtry UV) oferuje
nowy środek o dodatkowym działaniu ochronnym przeciwko meduzom. Firma poszukuje pośredników
handlowych i partnerów franszyzowych wśród firm farmaceutycznych
21. CONF0811DE
i kosmetycznych.

16. 2 0 0 8 0 4 1 4 I - Włoska firma produkująca mieszacze do betonu przeznaczone do
TRav
22. 80604PTEv
betoniarek samochodowych poszukuje partnerów handlowych. Firma
jest w stanie dostarczyć kompletną
betoniarkę lub części składowe do
niej, jak również części zamienne
potrzebne do montażu nawet prze- 23. 80604DEWi
starzałych modeli.
17. 20080411PT- Portugalska firma produkująca
urządzenia do budowy podłóg przeCoi
mysłowych poszukuje partnerów 24. 80606ESMu
handlowych (agentów, pośredników, dystrybutorów)

Treść oferty
Niemiecka firma specjalizująca się
w pośrednictwie handlowym, marketingu i dystrybucji poszukuje partnerów. Oferuje swoje usługi jako
agent, przedstawiciel lub dystrybutor oraz inne rodzaje współpracy
np. franszyza lub joint-venture.
Niemiecka firma specjalizująca się
w produkcji okien drewnianych na
zamówienie poszukuje dystrybutorów i oferuje moce produkcyjne.
Portugalska firma specjalizująca się
w projektowaniu i usługach z zakresu wystroju wnętrz dla sektora prywatnego i publicznego poszukuje
pośredników handlowych.
Niemiecka firma specjalizująca się
w rozwoju inteligentnego oprogramowania do wideoanalizy poszukuje partnerów handlowych.
Hiszpańska firma specjalizująca się
w produkcji szklarni poszukuje
przedstawicieli handlowych.

25. 80513DELe
18. 20080414Bila Włoska firma specjalizująca się we
wspomaganych komputerowo systemach wagowych do zastosowań
przemysłowych (cement/beton,
środki spożywcze, tekstylia/
chemikalia) poszukuje partnerów 26. 80606HUSz
handlowych (dystrybutorów), produkujących systemy wagowe oraz
projektujących zakłady przemysłowe.

Niemiecka firma specjalizująca się
w produkcji maszyn do testowania
własności mechanicznych materiałów poszukuje przedstawicieli handlowych.

19. 20 0804 14F- Francuska firma specjalizująca się 27. 80606LT463
w projektowaniu i produkcji wyposaRMar
żenia dla miejskich parków dla dekarzy i rowerzystów (BMX) poszukuje partnerów handlowych.

Litewska firma transportowospedycyjna oferuje swoje usługi na
terenie UE. Dysponuje taborem do
24 t nośności, posiada certyfikat
FIATA.
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Węgierski wynalazca kodowanego
zamka oferuje swoje opatentowane
rozwiązanie i poszukuje partnerów
produkcyjnych, licencjobiorców lub
dystrybutorów.
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Lp. ID

Treść oferty

28. 0210096.017 Amerykański instytut badawczy poszukuje enzymów, które są lub mogłyby być stosowane do biodegradowalnych środków czyszczących w
gospodarstwie domowym. Poza
enzymami obiektem zainteresowania są też biologiczne środki powierzchniowo czynne. Badanie
obejmuje produkty handlowe oraz
technologie przygotowywane do
komercjalizacji w czasie dwóch najbliższych lat.
29. I E E E 0 8 0 6 - Tunezyjski inżynier z 22-letnim stażem poszukuje partnera do joint001
venture w branży elektrotechnicznej
(wiązki kabli, przewody, części samochodowe). Dysponuje trzypiętrowym budynkiem (1500 m2) do zagospodarowania wg potrzeb. Region Gafsa jest klasyfikowany jako
priorytetowa strefa rozwoju. Możliwe
inne formy współpracy i plany biznesowe.
30. ID0806-002

31. CONF0822

32. CONF0823

Tunezyjska spółka w organizacji
planująca działanie w branży drukarskiej poszukuje partnera do produkcji eksportowej. Oferuje usługi
podwykonawstwa w zakresie prac
drukarskich i edytorskich.
Niemiecka firma rodzinna specjalizująca się w produkcji sprężyn technicznych poszukuje partnerów handlowych i produkcyjnych. Firma ma
certyfikat DIN ISO 9001:2000. Poszukiwani dostawcy drutu stalowego
o średnicy od 0.1 do 2.2 mm.

NAJNOWSZE KONKURSY:
7. Program Ramowy w
zakresie badań i rozwoju
technologicznego Unii
Europejskiej
FP7-PEOPLE-ERG-2008
Budżet konkursu: € 7 000 000
Data zamknięcia: 31 grudnia 2008
Typy projektów: Projekty dot. szkoleń, staży i wymiany
personelu
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7
FP7-PEOPLE-IRG-2008
Budżet konkursu: € 17 000 000
Data zamknięcia: 31 grudnia 2008
Typy projektów: Projekty szkoleniowe, staże i wymiany
personelu
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7
FP7-ICT-2007-C
Budżet konkursu: € 65 000 000
Data zamknięcia: 20 stycznia 2009
Typy projektów: Projekty naukowo-badawcze dot. ICT
Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7

Niemiecka firma specjalizująca się
w produkcji okrągłych tarcz do pił
poszukuje partnerów handlowych
(dystrybutorów).
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ul. Piotrkowska 86, 90 -103 Łódź
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO Innowacyjna Gospodarka.
Typy projektów objęte dofinansowaniem mają na celu
świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych
niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty będą mogły być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24
miesiące. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do
wsparcia projektu jest stworzenie i świadczenie przynajmniej
jednej e-usługi.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nabór wniosków planowany jest od dnia 15 września 2008 r.
- w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych
na dofinansowanie projektów na 2008 rok.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP
www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO Innowacyjna Gospodarka.
Typy projektów objęte dofinansowaniem mają charakter zarówno techniczny (informatyczny), jak i organizacyjny i będą
prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B nie będzie mogła być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie będzie mogła przekraczać 2 000 000 złotych.
Nabór wniosków planowany jest od dnia 15 września 2008 r.
do dnia 15 października 2008 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP
www.parp.gov.pl

WYDARZENIA W FRP:

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 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.

KONSULTACJE:
Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla
przedsiębiorców przy Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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) (zapisy: 0 42 630 36 67):
Trwa nabór do XIV edycji szkolenia. Planowane rozpoczęcie w listopadzie .
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Wiedza zdobyta podczas szkolenia weryfikowana jest
podczas testu, którego pomyślny wynik stanowi podstawę do uzyskania dyplomu.
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2. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
(100h):
Edycja XXVII: Planowane rozpoczęcie – 12.09.2008r.
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.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE W FRP:
SZKOLENIA (zapisy: 0 42 630 36 67):
1. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany środkami Unii Europejskiej? Obowiązek i odpowiedzialność

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

komórek finansowo-księgowych w zakresie dokumentowania oraz rozliczania wydatków z funduszy europejskich.
Edycja III: październik 2008
Tematyka: Zasady 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.
2. Kodeksy etyczne firm i organizacji gospodarczych
FRP w Łodzi zaprasza przedsiębiorców, edukatorów oraz
studentów na seminarium, które odbędzie się 26 września
2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie Fundacji. Wykłady wygłosi
Pan Prof. dr hab. Wojciech Gasparski - Dyrektor Centrum
Etyki Biznesu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Moderatorem seminarium będzie Pan Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.

http://www.kpk.gov.pl
Europejska sieć Punktów Kontaktowych dla MŚP
http://sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm

Strony Komisji Europejskiej dla MŚP
CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm
i Innowacji
Strony Komisji Europejskiej dla Naukowców
http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
Fundusze strukturalne
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.mrr.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://ksu.parp.gov.pl/
Fundusze strukturalne w regionie łódzkim
http://www.pi.gov.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl
http://www.euroinfo.org.pl/
http://www.pokl.lodzkie.pl
http://efs.wup.lodz.pl/
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych
http://www.prow.lodzkie.pl
http://www.paiz.gov.pl/index/
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE
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.lod z.pl
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Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network

NASZE PROJEKTY:

Projekt SIGNALL 2 – opracowanie programu i materiału nauczania dostosowanego do potrzeb osób niesłyszących
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym SIGNALL 2, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie. Nadrzędnym celem inicjatywy jest opracowanie programu i materiału nauczania dostosowanego do potrzeb osób niesłyszących i korzystających z języka migowego oraz oficjalne uznanie go za obowiązujący model nauczania w skali międzynarodowej.
Projekt zakłada opracowanie interaktywnego, wielojęzycznego forum e-learningu zarówno dla
głuchych jak i słyszących, wraz z zawartością - materiałem edukacyjnym w formie nagrań video.
Ponadto zostanie opracowany międzynarodowy program kursu akademickiego pt. "Problem
głuchoty w perspektywie międzynarodowej", który będzie oferował użytkownikom na całym świecie
dostęp on-line do programu i materiału nauczania dostosowanego do potrzeb osób niesłyszących.
Kurs zostanie oficjalnie zatwierdzony jako międzynarodowy kurs akademicki, objęty systemem wymiany i transferu punktów (ECTS), w pierwszej kolejności przez Trinity College w Dublinie.
Kolejnym celem projektu jest skupienie zainteresowania społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców na problemach zatrudniania osób niesłyszących oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz ich mobilności poprzez programy szkoleniowe.
Projekt SIGNALL 2 jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest
irlandzka instytucja edukacyjna Interesource Group (Ireland) Limited. We współpracy uczestniczą
partnerzy - europejskie instytucje, m.in. Centrum Studiów nad Głuchotą Trinity College w Dublinie,
Irlandzki Związek Głuchych oraz Centrum Edukacji Ustawicznej z Wielkiej Brytanii, które oferują
programy kształcenia dla osób niedosłyszących oraz Fińskie Stowarzyszenie Głuchych, Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi oraz firma Grant Advisor z Czech.
Projekt jest współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie.
Redakcja: dr Tomasz Dorożyński
Współpraca redakcyjna: dr Małgorzata Czernielewska i Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Skład, druk i dystrybucja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
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