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W tym numerze polecamy działy dotyczące nowości 
w prawie europejskim, polskim, nauki i biznesu oraz funduszy i programów unij-
nych na lata 2007-2013 a także aktualności Regionalnego Biura Województwa 
Łódzkiego w Brukseli. Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z między-
narodowymi firmami zachęcamy do lektury działu eksport i targi oraz do zapo-
znania się z ofertami kooperacji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne infor-
macje dotyczące ogłoszonych jak i planowanych konkursów, umożliwiających 
współfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć oraz podnoszenie konkuren-
cyjności przedsiębiorstw  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódz-

kiego. 

25 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała komunikat pt.: 
”Najpierw myśl na małą skalę” zwany także „Programem Small Busieness Act 
dla Europy” (KOM (2008) 394 wersja ostateczna). Program ma służyć wzmoc-
nieniu rozwoju i poprawie i konkurencyjności MSP. Inicjatywa ta ma integrować 
dotychczasowe działania w zakresie MSP a także stworzyć kompleksowe ramy 
polityki wspierania MSP dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. Nastąpi 
to poprzez ustanowienie 10 zasad służących za wytyczne przy opracowywaniu 

i realizacji polityki na szczeblu europejskim i krajowym.  

Zasady te są niezbędne z punktu widzenia zagwarantowania równo-
rzędnych warunków dla MSP, poprawy otoczenia prawnego i administracyjne-
go oraz zapewnienia, że polityka UE przynosić będzie rzeczywistą wartość 
dodaną. Drugim proponowanym w programie Small Busieness Act działaniem 
jest przyjęcie na szczeblu europejskim szeregu przepisów wspierających MSP, 
np. w zakresie pomocy państwa dla tego sektora, statutu europejskiej spółłki 

Najpierw  myśl na małą skalę 
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7 lipca br. Komisja Europejska przyjęła projekt zmiany 
dyrektywy nr 112/2006/WE w zakresie redukcji stawek VAT. 
Dotyczyć to będzie lokalnych towarów i usług, których głów-
nym dostarczycielem są MSP, takich jak: usługi mieszkanio-
we (budownictwo, remont, naprawa, przebudowa, utrzyma-
nie i sprzątanie), usługi gastronomiczne i restauracyjne (z 
wyjątkiem napojów alkoholowych), usługi świadczone lokal-
nie (np. naprawy towarów, czyszczenie i utrzymanie towa-
rów, usługi pielęgnacyjne, usługi ogrodnicze i zagospodaro-
wania krajobrazu). Obecnie obowiązujące przepisy UE wy-
magają stosowania co najmniej 15% stawki VAT na te towa-
ry. Niektóre kraje korzystają z odstępstw od tych regulacji, ze 
względu na krajowe praktyki stosowane jeszcze przed przy-

jęciem tych norm w UE lub przed ich przystąpieniem do UE).  

Komisja jest zdania, że ułatwienia te nie zakłócą dzia-
łalności gospodarczej i nie wpłyną negatywnie na dochody 
podatkowe z tytułu VAT, ponieważ są to usługi świadczone w 
miejscu ich konsumpcji, a zatem obniżenie stawek VAT nie 
spowoduje wzrostu zakupów dokonywanych za granicą i 
utraty wpływów budżetowych przez kraje, stosujące wyższe 
stawki. Proponowane rozwiązanie weszłoby w życie 1 stycz-
nia 2011, pod warunkiem zatwierdzenia przez rządy wszyst-

kich państw członkowskich. (M.Cz.) 

Źródło: Komisja Wspólnot Europejskich, Dyrektywa Rady 
zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek ob-
niżonych podatku od wartości dodanej, KOM (2008) 428 

wersja ostateczna, Bruksela, dnia 07.07.2008            

Niższe stawki VAT  

prywatnej czy podatku VAT. Wreszcie, Komisja Europejska 
przedłożyła propozycje nowych działań wdrażających przyję-

te zasady na szczeblu europejskim i krajowym. (M.Cz.) 

Źródło: Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji 
do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Najpierw 
myśl na małą skalę, KOM (2008) 394 wersja ostateczna, 

Bruksela, dnia 25.06.2008  

NAUKA I BIZNES: 

W dniu 23 września br. opublikowana została ustawa 
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 
1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r.  

Należy podkreślić, że część przepisów znowelizowanej usta-

wy będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczę-

tych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zgodnie z art. 

4 nowelizacji, czynności w zakresie: 

a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia, 

b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia 

oferty, 

c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) 

oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg, dokony-

wane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach 

przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień pu-

blicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  (T.D.) 

Źródło: www.parp.gov.pl 

Prawo autorskie w sieci  

16 lipca br. Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księ-
gę pt.: ”Prawo autorskie w gospodarce opartej na wie-
dzy” (KOM (2008) 466 wersja ostateczna). Jej celem jest 
zachęcenie do debaty nad publicznym rozpowszechnianiem 
w środowisku online wiedzy związanej z badaniami, nauką i 
edukacją. Z jednej strony, wysoki poziom ochrony własności 
intelektualnej jest niezwykle ważny dla autorów, producentów 
i sektora wydawniczego. Z drugiej zaś, wolny dostęp do ma-
teriałów edukacyjnych i naukowych służy realizacji celów 

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych 

NOWOŚCI W PRAWIE KRAJOWYM: 

Nowe kody CPV 

Z dniem 15.09.2008 r., na podstawie rozporządzenia Komisji 
WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniającego  
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/118/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy, wszyscy stosujący kody CPV używać powinni nowej sys-

tematyki.   

Rozporządzenie   wprowadziło zmiany polegające na doda-
niu 43 nowych kodów, wykreśleniu 18 oraz  zmianie nazw 

przyporządkowanych do 328 kodów. (T.D.) 

Źródło: opracowano na podstawie informacji www.orgbud.pl 

http://www.parp.gov.pl
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Dokument System wspierania inwestycji o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki polskiej został przygotowany przez 

Ministerstwo Gospodarki i przyjęty przez Rząd 23 września 

2008 roku. Określa on zasady i procedurę udzielania wspar-

cia finansowego dla nowych inwestycji na podstawie progra-

mów wieloletnich uchwalanych przez Radę Ministrów. Przed-

siębiorcy uzyskają wsparcie w formie dotacji. .Maksymalne 

wsparcie dla projektów realizowanych na terenie specjalnych 

stref ekonomicznych nie może przekroczyć 15 proc. kosztów 

kwalifikowanych inwestycji oraz 30 proc. w przypadku projek-

tów realizowanych poza ich granicami.  

O dotacje mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwe-

stycje, w sektorach: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotni-

czym, biotechnologii i nowoczesnych usług – w szczególno-

ści z zakresu: IT, BPO (Business Process Outsourcing) oraz 

telekomunikacji.  

Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów nowej 

inwestycji, firma musi podjąć się realizacji przedsięwzięć o 

kosztach kwalifikowanych inwestycji co najmniej 160 mln zł i 

tworzących minimum 50 nowych miejsc pracy. Jeżeli projekt 

nie zalicza się do żadnego z sektorów wymienionych w doku-

mencie, aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca musi podjąć 

się realizacji inwestycji o minimalnych kosztach kwalifikowa-

nych 1 mld zł i tworzącej minimum 500 nowych miejsc pracy. 

Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów two-

rzenia nowych miejsc pracy należy zrealizować nową inwe-

stycję w sektorach priorytetowych, tworzącą co najmniej 250 

nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach 

inwestycji 40 mln zł. O ile projekt nie zalicza się do żadnej z 

wymienionych w dokumencie branż, inwestor musi utworzyć 

co najmniej 500 nowych miejsc pracy, a minimalne koszty 

inwestycji nie mogą być niższe niż 1 mld zł.  

O wsparcie zabiegać mogą także inwestycje badawczo-

rozwojowe, tworzące co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla 

osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych 

kosztach 3 mln zł. (T.D.) 

Źródło: www.mg.gov.pl 

gospodarczo-społecznych Unii Europejskiej (UE) takich jak 
np.: stworzenie gospodarki opartej na wiedzy czy rozwój 
spójnych i zintegrowanych społeczeństw, a swobodny prze-
pływ wiedzy i informacji traktowany jest jako „piąta swoboda” 
na jednolitym rynku europejskim. Ustawodawstwo UE zapew-
nia wysoki stopień ochrony praw autorskich. Ustanawia też 
listę wyjątków, które mogą, ale nie muszą być stosowane 
przez państwa członkowskie. Szczególnie ważne są – i tym 
zagadnieniom poświęcona jest Zielona Księga – wyjątki na 
rzecz bibliotek i archiwów (wytwarzanie cyfrowych kopii zbio-
rów i ich udostępnianie użytkownikom drogą elektroniczną), 
dostępu do materiałów online dla osób niepełnosprawnych, 
rozpowszechniania utworów w celach dydaktycznych i ba-
dawczych przez osoby niepełnosprawne czy treści tworzo-
nych przez użytkowników w sieci, takich jak blogi, wiki 

(encyklopedie internetowe) czy pliki wideo. (M.Cz.) 

Źródło: Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga Pra-
wo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, KOM (2008) 

466 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 16.07.2008  

EUROSTARS  

9 lipca br. Rada i Parlament Europejski podjęły decy-
zję (nr 743/2008/WE) dotyczącą udziału Unii Europejskiej 
(UE) w programie badawczo-rozwojowym EUROSTARS, 
realizowanym przez państwa członkowskie, w tym Polskę, 
mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w zakresie B+R. Programem obję-
te są MSP (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej), które 
poświęcają znaczną część swojej działalności badaniom i 
rozwojowi. Wspierana w ramach programu EUROSTARS 
działalność B+R może być prowadzona w całym obszarze 
nauki i technologii, ze szczególnym ukierunkowaniem na 
badania prorynkowe oraz powinna być realizowana w ramach 
międzynarodowych projektów, a także być wykonywana w 
głównej części (a nie zlecana na zewnątrz), zarządzana i 
koordynowana przez uczestniczące w projekcie MSP. Pro-
gram finansowany jest przez państwa członkowskie, a także 
z budżetu UE (VII Programu Ramowego).  Wkład UE nie 
może przekraczać 1/3 wkładów dokonanych przez państwa 
członkowskie i kwoty 100 mln euro łącznie w latach 2007-

2013. (M.Cz.) 

Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 743-

/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca udziału Wspólnoty 

w podjętym przez kilka państw członkowskich programie ba-

dawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i 

średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakre-

sie badań i rozwoju, Dz. Urz. UE L 201/58, 30.07.2008 

System wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej 
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FUNDUSZE I PROGRAMY EUROPEJSKIE: 

W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinanso-
wanie realizacji projektów, mających na celu dofinansowanie 
kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą 
ochrony własności przemysłowej powstałej w jednostkach 
naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac ba-
dawczo - rozwojowych. 
O dofinansowanie w ramach Podziałania 1.3.2 mogą ubiegać 
się: 
 jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badaw-

czo-rozwojowych), 
 uczelnie, 
 konsorcja naukowe, 
 konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane 

wyłącznie przez jednostkę naukową, 
 spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie dzia-

łające dla zysku. 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w termi-
nie od 22 września (od godz. 8.15) do 31 października 2008 

r. (do godz. 16.15). (T.D.) 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dostęp-

ne są na stronie www.opi.org.pl 

Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił konkurs 
na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 
PO IG „Wsparcie ochrony własności przemysłowej 
tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac 
B+R”. 

C e n t r u m  O b s ł u g i  P r z e d s i ę b i o r c y  

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia  

ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projek-

tów w ramach  Działania III.2 Podnoszenie innowacyj-

ności i konkurencyjności przedsiębiorstw — Oś Prio-

rytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsię-

biorczość Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 

Dofinansowaniu podlegają typy projektów polegające na 
bezpośrednich inwestycjach rozumianych jako projekty inwe-
stycyjne dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych pro-
duktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu 
produkcyjnego m.in. w zakresie:  

 zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w pro-

dukcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośred-
nio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym pro-
wadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na 
środowisko, 

 wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych pro-
wadzących do poprawy produktywnościi efektywności (w tym 
np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, 
systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu nie-
zbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i praw-
nych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych, 
uzyskanie certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świad-
czonych usług (w powiązaniu z przedmiotem inwestycyjnym 

projektu). 

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się następujące 

podmioty: przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, partner-

stwa małych i średnich przedsiębiorstw. (T.D.) 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne 

dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie 

internetowej www.cop.lodzkie.pl 

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach PO KL oraz Zasad finansowa-
nia PO KL 

Zmiany w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO KL obowiązują od 1 października 2008 roku. Zmiany do-
tyczyły następujących elementów: 
1. zmieniona została definicja wyposażenia 
2. w zakresie podstawowych zasad kwalifikowania wydatków 
dodano, iż wydatki są konkurencyjne, tj. nie są zawyżone w 
stosunku do cen i stawek rynkowych;  
3. doprecyzowano pojęcie wydatku faktycznie poniesionego; 
4. wprowadzono zapisy wskazujące na sposób rozliczania 
płatności gotówkowych we wnioskach o płatność; 
5. rozszerzono zapisy dotyczące zasad obliczania i rozlicza-
nia przychodu w projekcie; 
6. wydatki kwalifikowalne w walucie obcej rozliczane są wg 
kursu dokonania płatności; 
7. w ramach wydatków niekwalifikowanych dodano przypis 
wskazujący, że zapis dotyczący ujemnych różnic kursowych 
obowiązuje do czasu wejścia w życie nowej wersji Krajowych 
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie pro-
gramowania 2007-2013; 
8. w zakresie kosztów pośrednich  
a) doprecyzowano możliwość przypisywania kosztów z kata-
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W związku z ogłaszanymi przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) prze-
targami oraz zaproszeniami do składania ofert skierowanymi 
do firm i przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projek-
tów i programów UNIDO z zakresu pomocy rozwojowej lub 
też dostawą towarów i usług w ramach współpracy technicz-
nej oferowanej przez UNIDO, jak również w procesie realiza-
cji projektów siedziby głównej Organizacji uprzejmie informu-
jemy, iż wiadomości na powyższy temat publikowane są na 
bieżąco na stronie internetowej UNIDO (www.unido.org) pod 

hasłem "Procurement - notices". 

Dostawcy zainteresowani współpracą z UNIDO mają 
możliwość pobrania wszelkich dokumentów na stronie http://
www.unido.org/doc/24451, a następnie wykorzystania ich 

przy przygotowaniu swoich ofert do konkursu. 

Wszelkie informacje na temat ofert przetargowych 
udzielane są przez samą Organizację. Osobą kontaktową 
jest Dyrektor Ranko Vujacic dostępny pod adresem: 

support.services@unido.org. 

Swoją pomoc oferuje również Zespół ds. UNIDO w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Wiedniu. (K.K) 

 

Źródło: http://ksu.parp.gov.pl 

Misja wyjazdowa do Damaszku, Syria. 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy ze Zrze-
szeniem Syryjskich Izb Handlowych oraz Syryjskim Centrum 
Biznes i Przedsiębiorczości, mają zaszczyt zaprosić Państwa 
do udziału w misji wyjazdowej do Damaszku, Syria, w dniach 
18-20 października 2008 r. 

Giełda adresowana jest  do firm z takich sektorów jak: 
architektura, film, video, fotografia, przemysł muzyczny, IT, 
sztuki piękne, renowacja  antyków, rękodzieło, media, projek-

towanie graficzne, moda.  

Dla wyselekcjonowanych firm, które odpowiednio 
wcześnie zgłoszą swój udział w misji, organizatorzy oferują 
refundację części kosztów pobytu i podróży w wysokości 700 

Euro. (T.D.) 

Zaproszenie i szczegóły znajdują się na stronie 

www.euroinfo.org.pl 

EKSPORT I TARGI: 

Międzynarodowe Targi Żywności Organicznej, 
Sao Paulo, 23-25 października 2008 r. 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w 
Brasilii z siedzibą w Sao Paulo informuje, że w dniach 23-25 
października 2008 r. zorganizuje własne stoisko informacyjno
-promocyjne na Międzynarodowych Targach Żywności Orga-
nicznej - Bio Fach America Latina. 
 

Oferty przetargowe Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji zaprasza wszyst-
kie zainteresowane firmy do udziału w imprezie targowej, ze 
swojej strony oferując pomoc w nawiązaniu pierwszych kon-
taktów biznesowych z partnerami brazylijskimi.  

WPHiI zaprasza również firmy zainteresowane promo-
cją swoich wyrobów na rynku brazylijskim, które nie będą 
uczestniczyć w targach, do przesyłania materiałów reklamo-
wych (filmów DVD, prezentacji w powerpoint, katalogów oraz 
oferty handlowej po angielsku), celem ich ekspozycji na sto-
isku promocyjnym.  

Targi obejmują następujący profil produktów organicz-
nych i naturalnych: żywność, dodatki do żywności, preparaty 
rolnicze, kosmetyki, preparaty lecznicze, tkaniny, artykuły 
skórzane, środki czyszczące i odkażające, firmy usługowe z 
branży.(T.D.) 

 
Źródło: www.exporter.gov.pl 

logu kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich; 
b) zmieniono sposób obliczania kosztów pośrednich w ramach 
których nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-
financingiem; 
c) doprecyzowano sposób sporządzania metodologii kosztów 
pośrednich; 
d)  doprecyzowano rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem; 
9. w zakresie wynagrodzenia personelu doprecyzowano zasa-
dy kwalifikowania premii lub nagród oraz dodatków do wyna-
grodzeń personelu projektu; 
10. w zakresie cross-financing doprecyzowano rodzaje wydat-
ków możliwych do objęcia wsparciem w ramach cross-
financingu. (T.D.) 
Źródło: www.mrr.gov.pl 

http://www.unido.org/doc/24451
http://www.unido.org/doc/24451
mailto:support.services@unido.org
http://ksu.parp.gov.pl/
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OFERTY KOOPERACJI: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek 
EEN w ramach programu ramowego na rzecz konkuren-
cyjności 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 Treść oferty 

1. 489SIKP7  Słoweńska firma specjalizująca się 
w systemach oznakowania cyfrowe-
go poszukuje pośredników handlo-
wych, partnerów franszyzowych i 

do joint-venture.  

2. 80611PTCoi  Portugalska firma specjalizująca się 
w systemach drzwiowych dla biur, 
przesuwnych ściankach itp. poszu-
kuje dystrybutorów i partnerów do 
joint-venture. Oferuje licencje i po-

tencjał badawczo rozwojowy.  

3. 80612PTEv  Portugalska firma specjalizująca się w 
oprogramowaniu dla laboratoriów ba-
dawczych w dziedzinie ochrony środo-
wiska poszukuje partnerów handlo-

wych.  

4. 80612BGSo  Bułgarska firma specjalizująca się w 
projektowaniu systemów wentylacji i 
klimatyzacji poszukuje partnerów han-
dlowych i produkcyjnych.  

5. 613SIKP8  Słoweńska firma produkująca torby z 
polietylenu do celów ogólnych i tech-
nicznych poszukuje partnerów produk-
cyjnych. Oferuje zdolności podwyko-
nawcze i współpracę finansową.  
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SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających 
z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez 
organy administracji publicznej w państwach członkowskich. 
System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów Koordynacyj-
nych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, 
współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej ba-
zy danych, aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przed-

stawionego problemu. 

Do systemu Solvit można zgłosić problemy : 

- wynikające z naruszenia prawa UE, 
- spowodowane przez administrację innego państwa członkow-
skiego, 
- zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma 
problemy z urzędem francuskim). 
System Solvit nie zajmuje się problemami w następujących 

sytuacjach: 

- problem nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. pro-
blem polskiego obywatela z polskim organem administracji), 
- problem pojawił się w relacjach: przedsiębiorca – przedsię-
biorca, 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, 
 zabezpieczenie społeczne, 
 kontrole graniczne. 

SOLVIT rozwiązuje np. problem przedsiębiorstwa transporto-

wego. Polski obywatel, kierowca ciężarówki, został zatrzymany 

przez belgijską inspekcję drogową podczas wykonywania kur-

su z Ukrainy do Hiszpanii. Za nieprawidłowe wypełnienie tar-

czek tachografu inspekcja zażądała zapłaty 3000 euro na po-

czet przyszłej kary, kierowcą wpłacił ww. kwotę. W toku postę-

powania administracyjnego zmniejszono wysokość kary do 

2300 euro, a nadpłata (700 euro) miała zostać przekazana na 

konto przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzymało zwrot na-

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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Lp. ID Treść oferty 

6. 80619SEVax  Szwedzka firma produkująca prasy do 
wytwarzania pelletów z trocin poszuku-
je partnerów handlowych i producentów 
in. urządzeń z procesu technologiczne-

go (wentylatory, transportery).  

7. 640DKOd  Duńska firma, która zaprojektowała 
ekologiczne torby wielokrotnego użyt-

ku, poszukuje partnera produkcyjnego.  

8. 80623BEFl  Flamandzka firma poszukuje podwyko-
nawców konstrukcji stalowych do celów 
transportowych (palety, pojemniki) oraz 
budowlanych (poręcze przemysłowe, 

pomosty).  

9. 80626IECo  Irlandzka firma zajmująca się hurtową 
sprzedażą papierowych toreb poszuku-
je dostawców różnorodnego towaru i 
zdolnych do szybkich dostaw.  

10. 80626IECor  Irlandzka firma rekrutacyjna poszukuje 

partnerów z branży.  

 

11. 80619UKPr  Brytyjska firma zleci opracowywanie 

stron www.  

12. 80620BGYa  Bułgarska firma specjalizująca się w 
handlu różnymi orzechami i w wytwa-
rzaniu suszonych owoców poszukuje 
dostawców maszyn do prażenia orze-

chów.  

13. TRAn80602  Turecka firma budowlana oferuje usługi 
pośrednictwa handlowego oraz logi-
styczne. Poszukuje partnerów do dzia-
łalności badawczo-rozwojowej oraz 
dystrybucji prefabrykowanych baraków 

na place budów i do baz wojskowych..  

Lp. ID Treść oferty 

14. 80627UKGl  Szkocka firma produkująca systemy 
zabezpieczeń do pracy na wysokości 
poszukuje podwykonawców części z 

aluminium, stali i tworzyw.  

15. 80630UKGl  Brytyjska firma poszukuje agentów do 
wdrożenia w krajowych systemach 
zdrowia kursu e-learningowego nt. 

środków łagodzących szok alergiczny.  

16. IL08029  Izraelska firma specjalizująca się w 
dekoracyjnych akcesoriach dla domu i 
biura poszukuje partnerów handlo-

wych.  

17. IL08026  Izraelska firma specjalizująca się w 
projektowaniu stylowych lamp domo-
wych o wysokiej jakości poszukuje 
dystrybutorów i partnerów franszyzo-
wych.  

18. 80702PTEv  Portugalska firma specjalizująca się w 
precyzyjnej obróbce części (z wykorzy-
stanie nowoczesnego oprzyrządowa-
nia typu CNC, CAD/CAM, 3D) oferuje 
zdolności produkcyjne i usługi podwy-
konawstwa.  

19. 80703DEWWel  Niemiecka firma specjalizująca się w 
konsultacjach i usługach medycznych 
typu SPA poszukuje partnerów do joint
-venture i organizacji turystyki medycz-
nej.  

20. 80703DEWBu  Niemiecka firma zajmująca się impor-
tem artykułów dla domu, ogrodu i sa-
mochodu oferuje usługi pośrednictwa 
handlowego oraz poszukuje partnerów 
handlowych i do joint-venture.  

21. 80704BA  Bośniacka firma specjalizująca się w 
produkcji mebli (łóżka drewniane) po-
szukuje partnerów handlowych.  

7 
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Lp. ID Treść oferty 

28. 1022GRTh  Grecka firma produkująca sprzęt 
oświetleniowy i in. urządzenia elek-
tryczne poszukuje pośredników han-
dlowych.  

29. 80709PTEv  Portugalska firma doradcza i szkole-
niowa podejmie współpracę w zakresie 
systemów zarządzania (going lean, 
gemba, Andon, e-kanban, SCADA). 
Firma oferuje doświadczenie badaw-
cze i poszukuje partnerów do joint-
venture oraz do udziału w projektach 
7.PR UE.  

30. EIC290307  Pakistańska firma specjalizująca się w 
produkcji wysokiej jakości akcesoriów 
dla sektora kosmetycznego (m.in. przy-
rządy do manicure i pedicure) poszu-
kuje partnerów handlowych i odbior-
ców.  

31. 80118IT382  Włoska firma rodzinna specjalizująca 
się w produkcji prestiżowych tekstyliów 
domowych (materiały obiciowe, narzu-
ty itp.) poszukuje partnerów handlo-
wych i odbiorców.  

32. 80715CL  Chilijska firma specjalizująca się w 
projektowaniu graficznym (etykiety, 
broszury, logotypy) i tworzeniu stron 
www poszukuje partnerów handlowych 
i oferuje współpracę techniczną dla 
komplementarnych usługodawców (np. 
drukarni).  

33. 80714014IT  Włoska firma specjalizująca się w pale-
niu kawy i produkcji maszyn do jej 

sprzedaży poszukuje dystrybutorów.  

34. 80714016  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji różnego rodzaju maszyn budow-
lanych (w tym pił z tarczami diamento-
wymi) poszukuje dystrybutorów.  

27.   
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Lp. ID Treść oferty 

22. 80704CZBr  Czeska firma poszukuje podwykonaw-
ców do obróbki metalowych części o 
dużych gabarytach (4 do 6 m) i wadze 

do 4 t oraz wałów z gładkością do 1,6.  

23. 80707UKGl  Szkocka firma specjalizująca się w 
rozwoju oprogramowania wbudowane-
go stosowanego w samochodowych 
systemach kontroli (np. poduszki po-
wietrzne, ABS) poszukuje podwyko-
nawców.  

24. 80706ILTA  Izraelska firma oferuje specjalistyczne 
oprogramowanie do analiz inżynier-
skich z zakresu obróbki mechanicznej, 
termicznej i dynamicznej CFD 
(Computer Fluid Dynamics). Firma 
poszukuje partnerów do szerokiej 
współpracy.  

25. 984GRTh  Grecka firma specjalizująca się w pro-
dukcji i handlu częściami z tworzyw i 
gumy oraz formami do zastosowań 
przemysłowych poszukuje partnerów 
handlowych i do joint-venture.  

26. 992GRTh  Grecka firma informatyczna specjalizu-
jąca się w telematyce i telemetrii po-
szukuje partnerów handlowych, do 
joint-venture oraz podwykonawców.  

27. 1018GRTh  Grecka firma produkująca plastikowe 
rury i osprzęt do systemów nawadnia-
nia, ogrzewania poszukuje partnerów 
handlowych.  
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7. Program Ramowy w  
zakresie badań i rozwoju 
technologicznego Unii 
Europejskiej 

Lp. ID Treść oferty 

35. 80714017  Włoska firma specjalizująca się w pro-
dukcji betoniarek samochodowych po-
szukuje partnerów handlowych.  

36. 80715020  Włoska firma specjalizująca się w prze-
twórstwie owoców poszukuje przedsta-
wicieli handlowych (dystrybutorów)  

37. 80717012  Niemiecka firma specjalizująca się w 
tworzeniu oprogramowania do zastoso-
wań IT poszukuje partnerów produkcyj-
nych.  

38. 80724IT  Włoska firma specjalizująca się w han-
dlu skórami poszukuje dostawców su-
rowych świńskich skór do celów gar-
barskich.  

39. 80724NL  Holenderska firma sprzeda dobrze 
utrzymaną przędzarkę obrączkową do 
przędz czesankowych i gremplowa-
nych.  

40. 80725ITRav  Doświadczony włoski mistrz lodziarski 
oferuje profesjonalne konsultacje dla 
wszystkich planujących otwarcie rze-
mieślniczej produkcji lodów. Usługi 
obejmują szkolenie na miejscu, doradz-
two ws. urządzeń i wyposażenia, tech-
niczne konsultacje dot. urządzania i 
uruchomiania lodziarni, pośrednictwo w 
pozyskiwaniu włoskich surowców oraz 
ekip aranżujących sklepy.  

41. 80728TH711  Tunezyjska firma poszukuje partnera 
do produkcji fantazyjnej biżuterii i akce-
soriów mody przeznaczonych całkowi-
cie na eksport.  
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NAJNOWSZE KONKURSY: 

FP7-SME-2009-1 

Program: Możliwości 

Budżet konkursu: € 4 000 000 

Data zamknięcia:  27 stycznia 2009 

Typy projektów: Badania na rzecz MŚP 

FP7-SME-2009-2 

Program: Możliwości 

Budżet konkursu: € 78 550 000 

Data zamknięcia:  28 maja 2009 

Typy projektów: Badania na rzecz MŚP 

FP7-SEC-2009-1 

Program: Współpraca 

Budżet konkursu: € 117 900 000 

Data zamknięcia:  04 grudnia 2008 

Typy projektów: Badania na rzecz systemów bezpieczeń-

stwa 

FP7-INCO-2009-1 

Program: Możliwości 

Budżet konkursu: € 31 7 900 000 

Data zamknięcia:  12 stycznia 2009 

Typy projektów: Działalność na rzecz współpracy międzyna-

rodowej  

 

Informacje oraz dokumenty dotyczące wymienionych konkur-

sów znajdują się na stronie: 

http://cordis.europa.eu/fp7 

http://cordis.europa.eu/fp7


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
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. lod z .p l  10 

SZKOLENIA: 

1. Dyplomowany Specjalista ds. Funduszy Struktural-
nych (36h) (zapisy: 0 42 630 36 67): 
 

Trwa nabór do XIII edycji szkolenia. Planowane rozpoczęcie 
6 listopada 2008 roku . 
Tematyka: Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie 
się do skutecznego sięgnięcia po środki Funduszy Struktural-
nych UE na lata 2007-2013. 
Czas trwania szkolenia—36 godzin lekcyjnych - 6 dni  
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego i Europejskiego Funduszu Społecznego i innych 
instrumentów polityki regionalnej UE,  

 metodologia tworzenia projektu i zasady jego realiza-
cji.  

W czasie sesji warsztatowych słuchacze przygotowują: 
 przykładowy wniosek,  
 biznesplan,  
 studium wykonalności w oparciu o obowiązujące for-

mularze. 
Wiedza zdobyta podczas szkolenia weryfikowana jest pod-
czas testu, którego pomyślny wynik stanowi podstawę do 

uzyskania dyplomu. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała patronat Mi-
n i s t e r s t w a  R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o 
w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych 
Unii Europejskiej. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86; 

tel.: 042 630 36 67; faks: 042 632 90 89; e-mail: funda-

cja@frp.lodz.pl; www.frp.lodz.pl 
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Program realizowany jest przez PARP w ramach między-
narodowego projektu INNET (Networking of national / re-
gional funding and innovation organisations for the involve-
ment of SMEs in technology-based innovation clusters in 
Europe), finansowanego przy wykorzystaniu funduszy 6. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej, w bloku projektów 
INNO-NETs. PARP, jako członek konsorcjum projektu IN-
NET, jest odpowiedzialna za realizację IE w Polsce oraz za 
udzielenie wsparcia klastrom działającym w Polsce.  

Wnioski będą przyjmowane od dnia ogłoszenia, tj. od dn. 24 

września 2008 roku, w trybie ciągłym, do wyczerpania środ-

ków budżetu Programu Innovation Express.  

www.parp.gov.pl 

 

Coraz więcej przedsiębiorców na rynku podejmuje działania 
zmierzające do  poprawy konkurencyjności swoich firm. Aby 
ułatwić im dostęp do informacji na temat zagadnień związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dostęp-
nymi programami i formami wsparcia dla małych i średnich  
przedsiębiorstw,  utworzono sieć Punktów Konsultacyjnych. 
Punkty Konsultacyjne działają w ramach sieci Krajowego 
Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Fun-
dacja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Lokalny Punkt 
Konsultacyjny, który świadczy usługi informacyjne z zakre-
su: 

- pozyskiwania funduszy strukturalnych UE  

- prowadzenia działalności gospodarczej  

- wdrażania systemów zarządzania jakością  

- zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparci 

w ramach projektów pomocowych  

- dostępnej oferty finansowania zewnętrznego przez 

banki i inne instytucje finansowe. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 
otwarcie: Programu wsparcia finansowego na realizację 
projektu dotyczącego rozwoju międzynarodowej współ-
pracy klastra z partnerem zagranicznym w zakresie ba-
dań, rozwoju technologicznego lub innowacji (BRI) 
pod nazwą:  

INNOVATION EXPRESS (IE)  

WYDARZENIA W FRP: 

KONSULTACJE: 

 Lokalny Punkt Konsultacyjny (LPK) dla 
 przedsiębiorców przy Fundacji Rozwoju  

Usługi informacyjne świadczone przez LOKALNY 
P U N K T  K O N S U L T A C Y J N Y 

są bezpłatne. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-

nach: 830 - 1630  

Można również skorzystać z usługi informacyjnej drogą 
elektroniczną wypełniając odpowiedni formularz na stro-

nie www.frp.lodz.pl 

http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=bui
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2. Jak poprawnie rozliczyć projekt dofinansowany z 
EFRR i EFS?  
Obowiązek i odpowiedzialność komórek finansowo-
księgowych w zakresie dokumentowania oraz rozliczania 
wydatków z funduszy europejskich. 
 
Edycja III:  21-22 października 2008 
Tematyka: Zasady  rozliczania projektów współfinansowa-
nych ze środków  EFRR i EFS. W ciągu dwóch dni obszernie 
wyjaśnione zostają: 
 zasady kwalifikowalności kosztów i sprawozdawczości 

finansowej, 
 uwarunkowania    projektu — jak przygotować wnio-

sek i biznes plan 
 procedury monitoringu, kontroli i ewaluacji stosowane 

przez instytucje zarządzające i pośredniczące, 
 planowane zmiany zasad rozliczania projektów, które 

obowiązywać będą w latach 2007-2013. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Fundacji 

Rozwoju Przedsiębiorczości: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 

86; tel.: 042 630 36 67; faks: 042 632 90 89;  

e-mail: fundacja@frp.lodz.pl; www.frp.lodz.pl 

Nowy przewodnik po finansowaniu UE w dziedzinie ba-

dań i innowacji 

Kluczowe znaczenie dla realizacji celów strategii lizbońskiej 

ma wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, w szczególno-

ści poprzez badania, rozwój technologiczny i innowacje 

(BRTI). UE udziela wsparcia dla BRTI głównie poprzez 7 

Program Ramowy Badań, Program Ramowy na rzecz Konku-

rencyjności i Innowacji (CIP) oraz fundusze strukturalne.  

„Praktyczny przewodnik po finansowaniu UE w dziedzinie 

Badań, Rozwoju i Innowacji” w przyjazny użytkownikowi spo-

sób dostarcza informacji nt. możliwości łączenia różnych źró-

deł finansowania, zawiera opisy poszczególnych funduszy, 

wskazówki dla twórców polityki oraz innowacyjną listę kontro-

lną i kartę wyników. Pozwalają one potencjalnym beneficjen-

tom na szybkie ustalenie, jak uzyskać dostęp do funduszy 

europejskich na każdym etapie opracowania i realizacji pro-

jektu. 

www.bruksela.lodzkie.pl 

Wsparcie promocji i dostępu do rynków: festiwale 
audiowizualne 

Na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. głoszono nabór 
wniosków w sprawie wprowadzenia w życie programu wspie-
rającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007). 
Realizacja projektów ma na celu: 
— ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich 
utworów audiowizualnych i kinematograficznych 
podczas pokazów handlowych, targów i festiwali w Europie i 
na całym świecie, o ile te wydarzenia mogą odgrywać ważną 
rolę w promocji tych utworów oraz w tworzeniu sieci kontak-
tów zawodowych, 
— poprawę dostępu publiczności europejskiej i międzynaro-
dowej do europejskich utworów audiowizualnych. 
Projekty skierowane są do europejskich organizacji i przed-
siębiorstw, zarejestrowanych i będących własnością osób 
pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i 
krajów Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego uczest-
niczących w Programie MEDIA 2007 (Islandia, Lichtenstein 
Norwegia) Szwajcaria i Chorwacja. 
Zgłaszane sieci muszą składać się z festiwali, które przyczy-
niają się do realizacji wyżej wymienionych celów i których 
repertuar, w co najmniej 70 % stanowią filmy europejskie, 
pochodzące z przynajmniej 10 krajów uczestniczących w 
Programie MEDIA. 
Działania muszą się rozpocząć w terminie od 1 maja 2009 r. 
do 30 kwietnia 2010 r. 

www.bruksela.lodzkie.pl 

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE: 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 

http://www.mrr.gov.pl 

http://www.kpk.gov.pl 

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

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

http://www.paiz.gov.pl/ 

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

http://www.euroinfo.org.pl/ 

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

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



NASZE PROJEKTY: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zbliża się do końcowej fazy realizacji projektu „FORUM PRZEDSIĘBIORCZO-
ŚCI na rzecz promocji etyki w biznesie”. Seminaria realizowane w ramach projektu cieszyły się dużą popularnością wśród 
przedsiębiorców, edukatorów i studentów z regionu łódzkiego. Łącznie wzięło w nich udział ponad 270 uczestników. Każdemu 
spotkaniu towarzyszyły ożywione dyskusje. Konferencja końcowa, która odbędzie się dn. 24 października 2008 r. (piątek) o 
godz. 14.00 w siedzibie Fundacji będzie zwieńczeniem Projektu FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wykłady wygłoszą: Pani 
Prof. dr hab. Anna Kubiak – Katedra Metod i Badań Technik Społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Pani Prof. dr hab. Bożena Klimczak - Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu. Moderatorem seminarium będzie Pan Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.  Na konferencji zamierzamy promować publikację 
p.t. „Etyka w biznesie. Forum Przedsiębiorczości na rzecz promocji etyki w biznesie”, w której  znajdują się artykuły nawiązują-
ce tematyką do zaprezentowanych na seminariach wykładów autorstwa specjalistów z zakresu etyki w biznesie i problematyki 
korupcji. Publikacja prezentuje także raport o postrzeganiu zjawiska korupcji przez łódzkich przedsiębiorców  na podstawie 

analizy badań ankietowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Redakcja: dr Tomasz Dorożyński 

Współpraca redakcyjna: dr Małgorzata Czernielewska i Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki 

Przejściowe 2005" Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecz-

nych inicjatyw antykorupcyjnych" 2005/017-488.05.01.03 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  

Life – Lille International Forum of Entrepreneurship 

W dniu 9 września 2008 roku w Lille (Francja) odbyła się druga międzynarodowa konferencja „Life – Lille International Fo-
rum of Entrepreneurship”, dotycząca innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. Ponad 20 ekspertów z 10 państw miało 
niepowtarzalną okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wynikami badań naukowych w zakresie roli przed-
siębiorczości w rozwoju gospodarczym Europy i jej regionów. Prezentacje i dyskusja podczas konferencji podzielona została 

na cztery grupy tematyczne dotyczące: 

- współpracy trans-granicznej i jej znaczenia w rozwoju przedsiębiorczości; 

- roli publikacji, konferencji  i targów w promocji przedsiębiorczości; 

- znaczenia systemu edukacji w rozwoju przedsiębiorczości w perspektywie Agendy z Oslo; 

- programów wspierających rozwój przedsiębiorstw, współfinansowanych m.in. z środków publicznych; 

Konferencji towarzyszyły 3-dniowe Targi Przedsiębiorczości „Créer Fair – Entrepreneurs and Business Leaders” (8-10 
września br. w Lille Grand Palais). Warto podkreślić, że na ponad 12 000 m2, swoje produkty i usługi zaprezentowało 238 

wystawców. Targi odwiedziło prawie 20 000 gości.  

W konferencji wziął udział ekspert ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi  
dr Tomasz Dorożyński, który w ramach czwartego bloku tematycznego przedstawił zarys sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce, programy wspierania przedsiębiorczości w Polsce,  współfinansowane z funduszy unijnych i środków krajo-

wych oraz doświadczenie i działalność Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym zakresie.  

Więcej informacji nt. konferencji i targów na stronie www.life-forum.eu 

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na rzecz promocji etyki w biznesie 


