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Szanowni Czytelnicy! 

 Przedstawiamy kolejny numer Biuletynu 

Informacyjnego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 W bieżącym wydaniu Biuletynu  prezentujemy zmiany 

w ustawie O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in. definicji organizacji pozarządo-

wych, konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz statusu OPP. Nowelizacja 

stwarza nowe możliwości dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz pożytku 

publicznego, takich jak Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rezultatami badań nad przedsiębiorczo-

ścią, realizowanymi przez międzynarodową sieć IPREG (Innovative Policy Research for 

Economic Growth) (Biuletyn NR 4 (33) Kwiecień 2008). Założeniem inicjatywy jest poszu-

kiwanie i wskazywanie innowacyjnych rozwiązań na styku sfer: polityki, badań naukowych 

i biznesu, które umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego krajów euro-

pejskich. 

 Zwracamy również uwagę na zagadnienia audytu technologicznego i transferu 

technologii. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług proinnowacyjnych świadczo-

nych przez Fundację (Projekt Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym 

świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)), które ułatwią określenie  

potencjału firm do wytworzenia lub pozyskania innowacyjnej technologii. Ponadto, zapew-

niamy doradztwo związane z transferem technologii (o projekcie pisaliśmy już w Biuletynie 

NR 7-8 (48-49) Lipiec - Sierpień 2009).  

 Ponadto, tradycyjnie zachęcamy do odwiedzania ciekawych witryn internetowych, 

ubiegania się o dotacje unijne, udziału w targach zagranicznych oraz do korzystania 

z ofert współpracy.  

 Życzymy miłej lektury! 
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22 stycznia 2010r. 
Sejm przyjął noweliza-
cję Ustawy o działalno-
ści pożytku publiczne-
go i o wolontariacie 
oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2010 nr 
28 poz. 146). Najważ-
niejsze zmiany w usta-
wie dotyczą m.in. defi-
nicji organizacji poza-

rządowych, konkursów ofert, statusu OPP. Zupeł-
nie nowe regulacje dotyczą takich kwestii, jak np. 
możliwość zlecania organizacjom pozarządowym 
realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert (kwota dofinansowania 
nie większa niż 10 tys. zł), możliwość tzw. inicjaty-
wy lokalnej, którą mieszkańcy uznają za ko-
nieczną na danym terenie (np. naprawa drogi, bu-
dowa placu zabaw). 

Organizacje pożytku publicznego (OPP) 

Najważniejsze zmiany w przepisach 

Sfera zadań publicznych stanowiących pożytek  

publiczny 

 Rozszerzono listę zadań publicznych. Nowe obszary 

zagadnień to m.in.: 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność 

wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjno-

ści, obronność państwa i działalność sił zbrojnych RP, pomo-

cy Polonii i Polakom za granicą, działalność na rzecz komba-

tantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczypospolitej 

Polskiej za granicą, działalność na rzecz rodziny, macierzyń-

stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziec-

ka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-

nym.  

Katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia dzia-

łalności pożytku publicznego 

 Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego. Obok organi-

zacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu 

terytorialnego, nowelizacja dopuszcza do prowadzenia dzia-

łalności pożytku publicznego m.in. przez spółdzielnie socjal-

ne, spółki akcyjne, spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Podmioty te nie mogą jednak nabywać statusu OPP. 

Więcej możliwości współdziałania 

 Nowelizacja wprowadza nowe formy współpracy or-

ganów administracji z organizacjami pozarządowymi i pod-

miotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego: konsultowanie, tworzenie i prowadzenie przez 

samorządy jednostek wspierających działania organizacji 

pozarządowych, udzielanie przez jednostki samorządu tery-

torialnego pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom po-

zarządowym oraz podmiotom uprawnionym do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego. 

Programy współpracy 

 Ze względu na napotykane trudności w realizacji po-

stanowień ustawy dotyczących programów współpracy, usta-

wodawca doprecyzował zapisy w tym zakresie i wprowadził 

przepisy szczegółowo regulujące kwestię programów współ-

pracy. JST nadal obowiązkowo będą musiały przyjmować 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

z możliwością przyjmowania wieloletniego programu współ-

pracy - na okres do 5 lat. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych 

 Nowelizacja szczegółowo precyzuje zasady zlecania 

realizacji zadań publicznych, które w poprzedniej wersji usta-

wy budziły wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to ogłaszania 

konkursu, zawartości i sposobu oceniania ofert oraz podpisy-

wania umów.  

Definicja organizacji pożytku publicznego 

 Nowelizacja porządkuje i zmienia definicję organizacji 

pożytku publicznego. O status organizacji pożytku publiczne-

go mogą się ubiegać: organizacja pozarządowa; osoba 

prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie 

przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania; spółka akcyjna, spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością bądź klub sportowy będący 

spółką działającą na podstawie przepisów o kulturze fizycz-

nej – których celem nie jest osiąganie zysku, które przezna-

czają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  
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Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 Nowelizacja wprowadza możliwość powołania przez 

marszałka województwa (na wspólny wniosek co najmniej 50 

organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawionych do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego) Wojewódz-

kiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu kon-

sultacyjno-doradczego. W niewielkim stopniu uległ natomiast 

zmianie zakres zadań Rady Działalności Pożytku Publiczne-

go. 

Wolontariusze  

 Nowelizacja wprowadza nową definicję wolontariatu: 

wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która ochotniczo 

i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenie na zasadach 

określonych w ustawie. 

Organizacje pozarządowe to ogół pry-

watnych organizacji w państwie dzia-

łających społecznie i nie dla zysku. Sama nazwa akcentu-

je niezależność tych podmiotów od administracji. Do 

określenia takich organizacji często zamiennie stosuje 

się również zwroty „organizacje społeczne” lub 

„organizacje użyteczności publicznej”, co podkreśla, że 

ich aktywność skierowana jest do ludzi i dla ludzi, a tak-

że, że działają dla dobra publicznego. Innym określeniem 

często używanym na określenie tych podmiotów jest 

międzynarodowa nazwa NGO (non-governmental organi-

zation). Podstawowymi formami prawnymi, w ramach 

których działają organizacje pozarządowe, są fundacje 

i stowarzyszenia.  

Czym są organizacje  

pozarządowe? 

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl; Organizacje Pozarządowe (dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej, 22 lutego 2010r.) 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
 

Organizacja pożytku publicznego od 2004r. 
 

 

W myśl Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (art. 4 ust. 9 i art. 22) działa na rzecz: 

rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości 

integracji europejskiej 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami 

Prowadzi działalność gospodarczą, z której nadwyżki przeznacza na powyższe  

cele statutowe. 
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Projekt pt. “Research Study and Analysis of Entrepreneurship  

and Innovation Policy in European Countries” 
Ten etap miał na celu podjęcie pilotażowych studiów nad polityką przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych 

krajach Unii Europejskiej oraz stworzenie klimatu współpracy i forum wymiany myśli dla naukowców, przedstawicieli świata 

polityki oraz biznesu, od których zależy wdrożenie wyników badań. 

W projekcie uczestniczyły następujące instytucje z 14 krajów: 

 Foundation for Small Business Research, Örebro, Szwecja (koordynator sieci 

i projektu), 

 Vlerick Leuven Gent Management School, Gandawa, Belgia, 

 Silesian University - School of Business Administration, Karwina, Czechy, 

 The National Agency for Enterprise and Construction's Division for Research and 

Analysis, Kopenhaga, Dania, 

 Turku School of Economics, Turku, Finlandia, 

 EOMMEX S.A., Ateny, Grecja, 

 Dublin Institute of Technology, Dublin, Irlandia, 

 University of Barcelona, Barcelona, Hiszpania, 

 Max Planck Institute of Economics, Jena, Niemcy, 

 Reutlingen University, Reutlingen, Niemcy, 
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IPREG – faza pierwsza (2006 – 2008) 

NASZE PROJEKTY 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest członkiem IPREG (Innovative Policy Research for Economic 

Growth), międzynarodowej sieci skoncentrowanej na poszukiwaniu i wskazywaniu innowacyjnych rozwiązań w sferach: 

 polityki, 

 badań naukowych i  

 biznesu, 

które umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego krajów europejskich. 

Sieć IPREG od lat podejmuje ogólnoeuropejskie studia nad luką technologiczną pomiędzy innowacyjnym potencjałem 

gospodarczym i naukowym krajów Unii Europejskiej, a praktyczną stroną realizowania celów Strategii Lizbońskiej. 

Inicjatorem sieci jest prof. Anders Lundström, ówczesny prezes Szwedzkiej Fundacji Badań nad Małym Biznesem, 

która koordynowała działalność sieci. 

Członkami sieci mogą zostać uczelnie, agendy rządowe oraz pozarządowe instytucje otoczenia biznesu (IOB). Part-

nerzy realizują projekty na podstawie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding). 

„Trójkąt” IPREG: 

Każdy z członków sieci tworzy w swoim kraju platformę współpracy instytucji  

trojakiego rodzaju: 

- ośrodków naukowych, 

- organów państwowych i samorządowych kształtujących politykę, 

- instytucji otoczenia biznesu (IOB). 
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Projekt pt. „Entrepreneurship and SME policy across Europe” 

Nowa inicjatywa sieci IPREG to projekt poświecony europejskiej polityce rozwoju przedsiębiorczości i polityce wobec 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt obejmuje trzy części: 

 pierwsza dotyczy analizy wielkości nakładów ponoszonych przez kraje UE na rozwój MŚP w układzie krajowym, 

regionalnym i gminnym, 

 druga przedstawi krajowe polityki względem MŚP oraz oceny eksperckie w formie wywiadów co do kompleksowości 

i skuteczności stosowanych instrumentów, ze wskazaniem na priorytety rozwojowe sektora MŚP i kierunków zmian, 

 trzecia - obejmie ocenę skuteczności istniejących programów rozwoju przedsiębiorczości poszczególnych krajów 

w kontekście ich efektywności makroekonomicznej. 

 Przy realizacji Projektu FRP współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim. 

 Menedżerem projektu jest Prof. Anders Lunström, a wsparcie finansowe na koordynację zapewnia Swedish Agency for 

Growth Policy Analysis, szwedzka agencja rządowa. Ekspertem projektu został Prof. David J. Storey (Warwick Business 

School, W. Brytania). W efekcie przeprowadzonych badań powstaną krajowe raporty oraz raport zbiorczy. 

 Poza uczestnikami pierwszego projektu akces do drugiej fazy zgłosiły  następujące organizacje partnerskie: 

 Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe (MOEZ), Jena, Niemcy, 

 Vienna University of Economics and Business, Wiedeń, Austria, 

 University of Naples Federico II, Department of Business and Managerial Engineering, Neapol, Włochy, 

 University of Kragujevačc, Technical Faculty Čačak, Republika Serbii. 

Lista jest otwarta. 
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Eksperci sieci IPREG (od lewej): Björn Falkenhall (Szwecja), Jarna Heinonen (Finlandia), Anders Lundström (Szwecja),  Tom Cooney (Irlandia) 

Foto: www.fsf.se  

IPREG – faza druga (2009 – 2011)  

 National Centre for Innovation and Entrepreneurship, Bodø, Norwegia, 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, Polska, 

 Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, 

 University of Pécs, Pecz, Węgry, 

 Small Business Services, Londyn, Wielka Brytania. 

Opracowano raporty krajowe oraz przekrojowe studium porównawcze wraz z katalogiem najlepszych europejskich 

praktyk i rozwiązań na temat polityk przedsiębiorczości i innowacyjności w poszczególnych krajach. 

W 2007r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z zespołem badawczym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierun-

kiem prof. Edwarda Stawasza, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, przygotowała Raport na temat przedsię-

biorczości i innowacyjności w Polsce. Ten oraz raporty krajowe dziewięciu partnerów zostały wydane w formie publikacji, 

a także są dostępne na stronie internetowej sieci. 

http://www.ipreg.org 
Doświadczenia sieci oraz raporty krajowe zostały przedstawione przez autorów na konferencji „Przedsiębiorczość 

i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu” zorganizowanej przez ośrodek Enterprise Europe 

Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (24 – 25.04.2008r.) oraz ujęte w książkowej publikacji pokonferen-

cyjnej (dostępna bezpłatnie w siedzibie FRP). 
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Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym  

świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)  

Źródło:  
Bogdan Mazurek, Bartłomiej Walczak, „Audyt technologiczny”, prezentacja multimedialna wygłoszona w siedzibie FRP 22 lipca 2009r.;  

Krystyna Górak, Audyt technologiczny i jego rola w firmie, http://ksu.parp.gov.pl 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jest realizatorem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju  

Przedsiębiorczości pn. Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej 

Sieci Innowacji (KSI) (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia bizne-

su świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci  o znaczeniu ponadregionalnym).  

Audyt technologiczny 

 Audyt to ocena organizacji, produktu, technologii, 

systemu, projektu itd. przy wykorzystaniu określonych kryte-

riów. Celem audytu jest ocena obecnej sytuacji firmy lub 

danego fragmentu jej działalności, dokonywana pod kątem 

określonych zadań: restrukturyzacji firmy, wyceny, wprowa-

dzenia na rynek nowego produktu, itp. 

 Audyt technologiczny jest jedną ze szczególnych 

form audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Nie jest 

wymagany prawem i zwykle nie pełni funkcji kontrolnej – tak, 

jak to się dzieje np. w przypadku audytu wewnętrznego fi-

nansowego. Jest metodą oceny przedsiębiorstwa pod ką-

tem : 

 potencjału technologicznego, 

 stosowanych procedur (np. zarządzania jakością,  

zasobami ludzkimi, BHP) 

 potrzeb (np. technologicznych, inwestycyjnych). 

 Przeprowadzenie audytu technologicznego w firmie 

skutkuje określeniem potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie 

poszczególnych obszarów związanych z innowacjami, 

w tym : 

  pozycjonowania produktów i rynków firmy, 

  obszarów techniki, takich jak: automatyka, technologie 

informacyjne, pakowanie, itp., 

  funkcji firmy, które wymagają rozwiązań innowacyjnych: 

wydajność, jakość, elastyczność, energochłonność, itp., 

 wykorzystywanych oraz potencjalnych kanałów transferu 

technologii do przedsiębiorstwa, 

 potencjału w zakresie przyswajania nowych rozwiązań 

technologicznych. 

Audyt technologiczny znacznie wykracza poza kwestie tech-

nologiczne. Wymaga także zbadania funkcjonowania ca-

łej firmy i obejmuje: 

 zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym: organizację i struk-

turę organizacyjną, strategię, sposoby zarządzania projek-

tami inwestycyjnymi oraz projektami z zakresu innowacji i 

technologii, 

 zasoby ludzkie, w tym: określenie potencjału, potrzeb 

szkoleniowych, sposobów pracy, stosowane instrumenty 

rozwoju (szkolenia, praktyki),  

 działalność operacyjną, w tym: strukturę procesów produk-

cyjnych, przepływy materiałowe, automatyzację produkcji, 

utrzymania, zagadnienia bezpieczeństwa, identyfikację 

„wąskich gardeł”, 

 działalność badawczo – rozwojową, w tym: strategię dzia-

łalności B+R, stosowane procedury, analizę cyklu życia 

produktów, realizowane projekty innowacyjne, zakres 

i formy prowadzonej działalności B+R, 

 jakość, w tym: organizację funkcji zapewnienia jakości 

w firmie, standardy, stosowane procesy kontroli, 

 marketing i sprzedaż, w tym: strategię marketingową, reali-

zowane przez firmę funkcje marketingowe, udziały w ryn-

ku, analizę pozycji konkurencyjnej, kanałów dystrybucji, 

wykorzystanie technologii informacyjnych. 

 Audyt technologiczny wykonywany jest przez konsul-

tanta zewnętrznego, który na podstawie informacji uzyska-

nych podczas spotkań z kierownictwem firmy, obserwacji 

zachodzących w przedsiębiorstwie procesów oraz własnego 

doświadczenia i wiedzy (wynikającej między innymi z dostę-

pu do szeregu baz danych) dokonuje oceny możliwości, po-

tencjału przedsiębiorstwa w zakresie transferu nowocze-

snych technologii. 
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Transfer technologii 

 Transfer technologii jest to proces, który służy roz-

wojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub 

wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub 

usługi, polegający na przekazaniu informacji o naturze tech-

nicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w 

stanie powielać pracę innego podmiotu. 

 Transfer technologii może zachodzić pomiędzy przed-

siębiorstwami, pomiędzy instytucją naukowo-badawczą a 

przedsiębiorstwem, czy też pomiędzy instytucjami naukowy-

mi. Transfer technologii w warunkach rynkowych może przy-

bierać formę: 

 pasywną – gdy przedsiębiorstwo pozyskuje technolo-

gię ze źródeł zewnętrznych, nie prowadzi własnych 

prac badawczo-rozwojowych;  

 aktywną – gdy pozyskaniu i wdrażaniu w przedsię-

biorstwie technologii z zewnątrz towarzyszą własne 

prace badawczo-rozwojowe. 

 Transfer technologii można podzielić na poziomy i 

pionowy. W tym ujęciu poziomy transfer technologii nastę-

puje pomiędzy firmami, natomiast pionowy – z sektora B+R 

do przedsiębiorstw. 

Etapy transferu technologii zgodnie ze standardami  

Krajowej Sieci Innowacji KSU: 

 przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, 

 wprowadzenie oferty lub zapytania o technologię do 

bazy danych Krajowej Sieci Innowacji KSU, 
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 Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych  

usług proinnowacyjnych świadczonych w ramach projektu  
 ocena potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa (audyt technologiczny) – diagnoza przedsiębiorstwa, ana-

liza SWOT, analiza branży, czynniki sukcesu, kluczowe technologie, benchmarking, rekomendacje na temat możli-

wości wdrożenia nowych technologii 

 doradztwo związane z transferem technologii – przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, wprowadzenie 

do bazy technologii KSI, wyszukiwanie ofert z bazy technologicznej, ułatwienie kontaktu pomiędzy dostawcą i od-

biorcą technologii, pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy transferu technologii 

Szczegółowe informacje: http://www.frp.lodz.pl (dział Nasze Projekty) 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Źródło: http://ksu.parp.gov.pl 
P. Głodek, M. Gołębiowski, Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006  

K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005 

 przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii 

umieszczonych w bazie danych Krajowej Sieci Inno-

wacji KSU, 

 nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą techno-

logii, 

 pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub pomoc 

podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy 

odbiorcą a dostawcą technologii, 

 monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji 

umowy. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE — DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Foto: office.microsoft.com/pl 
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Katedra Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego reali-

zuje trzy duże (w tym dwa międzynarodowe) projekty badaw-

cze z zakresu biomedycznych zastosowań dendrymerów: 

 projekt MNT ERA-NET nr 100/ERA-NET/2008, NANO-

DENHIV "Dendrymery jako nanotransportery kwasów 

nukleinowych w terapii infekcji HIV", 

 projekt COST TD0802 "Dendrimers in biomedical appli-

cations", 

 projekt TEAM/2008-1/5 "Biomedical properties of den-

drimers" finansowany przez Fundację na rzecz Nauki 

Polskiej z funduszy strukturalnych UE (PO IG Dz. 1.2) 

Od 2010r. w Katedrze będzie realizowany przez 3 lata 

kolejny międzynarodowy projekt z tematyki dendrymerowej 

w ramach programu ERA-NET 7PR UE: EuroNanoMed pt. 

"Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek 

dendrytycznych w szczepionce przeciw wirusowi HIV". 

We wszystkich projektach prowadzonych w Katedrze 

Biofizyki Ogólnej UŁ zaangażowanych jest wielu partnerów 

zagranicznych, posiadających bardzo dobrą bazę aparaturo-

wą. Projekty COST i TEAM obligatoryjnie obejmują wymianę 

młodej kadry pomiędzy partnerami w celu wykonania badań 

w laboratoriach instytucji goszczących i zapoznania się 

z nowymi technikami badawczymi. 

Zespół Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ ma na swoim kon-

cie wiele opublikowanych prac naukowych z zakresu badań 

dendrymerów , m.in. książkę "Dendrimers in medicine", czte-

ry rozdziały w monografiach wydanych przez oficyny zagra-

niczne i około 60 artykułów doświadczalnych zamieszczo-

nych w międzynarodowych czasopismach. 
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PROMUJEMY ŁÓDZKICH NAUKOWCÓW  

Młodzież z wizytą u biologów 

9 lutego 2010r. odbyło się spotkanie promujące prace 

zespołu badawczego Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ. 23 oso-

bowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 8 w Łodzi odwiedziła 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Uczniowie zapo-

znali się z założeniami projektu "Biomedical properties of 

dendrimers" i wyposażeniem laboratoriów oraz odwiedzili 

zwierzętarnię i poznali reguły etyki przy wykorzystywaniu 

zwierząt do testów badawczych. Program wizyty obejmował 

wykład wprowadzający oraz zajęcia w pracowni komórkowej 

i mikroskopowej Katedry Biofizyki Ogólnej. 

Projekt polega na badaniu możliwości zastosowania 

dendrymerów (polimerów o specyficznej kulistej strukturze) 

w medycynie w leczeniu m.in. choroby Alzheimera. Zastoso-

wanie nanomateriałów w połączeniu z osiągnięciami trady-

cyjnej onkologii otwiera drogę do: 

 wczesnego wykrywania i diagnozowania pozwalające-

go na skuteczną terapię w początkowym stadium wzro-

stu nowotworów, 

 kierunkowego doprowadzania związków terapeutycz-

nych do komórek zmienionych nowotworowo z pomi-

nięciem zdrowych, podnosząc skuteczność leczenia i 

minimalizując efekty uboczne terapii, 

 precyzyjnego kontrolowania i obrazowania zmian no-

wotworowych dającego możliwość skutecznego moni-

torowania efektywności zastosowanej terapii. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje kolejne 

spotkania popularyzujące projekt "Biomedical properties of 

dendrimers" wśród innych środowisk społecznych, m.in. 

przedsiębiorców. 
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 Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za wdrożenie Dyrektywy  2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (zwanej da-

lej Dyrektywą o usługach) powołało na terytorium Polski centralny punkt kontaktowy (CPK) oraz jego 

elektroniczny odpowiednik zwany elektronicznym punktem kontaktowym (ePK). 

 Punkt kontaktowy pełni trzy funkcje: informacyjną, operacyjną i wsparcia dla użytkowników. 

Należy on do europejskiej sieci punktów utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, któ-

re mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej. 

 Centralny Punkt Kontaktowy podlega Ministerstwu Gospodarki. CPK pomaga usługodawcom dopełnić w jednym miej-

scu wszystkich procedur i formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej, bez konieczności zwra-

cania się do kilku instytucji w celu zebrania informacji i podjęcia niezbędnych kroków. Obejmuje to rejestrację działalności, 

przyznawanie koncesji, zezwoleń, decyzji oraz inne procedury. Wyłączeniu podlegają jedynie dalsze procedury odwoławcze 

o charakterze sądowym lub administracyjnym, takie jak wnoszenie skarg lub wniosków o cofnięcie decyzji. 

 W serwisie informacyjnym ePK udostępniane są dane dotyczące środków i warunków dostępu do publicznych reje-

strów i baz danych, np. rejestrów przedsiębiorstw, baz danych o zawodach regulowanych lub publicznych baz danych staty-

stycznych dotyczących usług, a także dane kontaktowe instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców.  

 Działanie CPK i ePK wspomagane jest przez ośrodek udostępniający informacje na 

temat uznawania kwalifikacji zawodowych, który świadczy pomoc obywatelom starającym się 

o uznanie kwalifikacji zawodowych przez inne państwo członkowskie UE.  

Źródło: http://www.eu-go.gov.pl 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Ułatwienia dla usługodawców 

Nowy bank dla mikro i małych przedsiębiorców 

 Dnia 1 marca 2010r. rozpoczął działalność FM Bank. Powstał on na bazie 

doświadczeń Funduszu Mikro, instytucji funkcjonującej na rynku od 1994r., której 

celem było wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw. 

 Grupą docelową dla nowego banku są mikro i małe firmy, dla których do-

stęp do kredytów i doradztwa finansowego często jest dość skomplikowany. Ideą przyświecającą instytucji jest umożliwienie 

przedsiębiorcom z tego sektora korzystania z nowoczesnych usług bankowych oraz ułatwienie im dostępu do środków finan-

sowych na rozwój i inwestycje. Zaznaczyć należy, iż w klasyfikacji przyjętej przez FM Bank, mikroprzedsiębiorstwo jest jed-

nostką, której roczny obrót nie przekracza 1 mln zł, natomiast mała firma to taka, której obroty mieszczą się w przedziale od 

1 do 3 mln zł. W obu przypadkach zatrudnienie nie może być większe niż 10 osób. 

 Główną przewagą FM Banku nad innymi podmiotami z sektora bankowego jest prosty proces weryfikacji firmy – według 

pracowników banku, wstępna decyzja kredytowa może być wydana w przeciągu kilku minut. Okres kredytowania może wyno-

sić maksymalnie 60 miesięcy, natomiast maksymalna wysokość kredytu to 300 000 zł. 

 Bank posiada 60 placówek w 44 miastach Polski oraz zespół mobilnych doradców i pośredników finansowych. Na tere-

nie Łodzi placówka FM Banku mieści się przy ul. Piotrkowskiej 273. 

Źródło: http://www.fmbank.pl/ 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znacze-

niu ponadregionalnym. 

Wnioski można składać od 8 marca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. Nabór prowadzony w trybie ciągłym do wykorzy-

stania środków lub do 31 sierpnia 2010r. (konkurs może zostać zamknięty po 3 dniach, jeśli kwota złożonych wniosków 

osiągnie 130% środków przeznaczonych na konkurs).  

O wsparcie w ramach działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie 

fundacji, stowarzyszenia, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo-rozwojowej. 

Powiązanie kooperacyjne to zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców działających w określonym sektorze oraz 

organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez korzy-

stanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń.  

Wsparcie będzie udzielane na wspólne projekty członków powiązania, mające na celu przygotowanie a następnie wprowadze-

nie na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycje, zakup usług do-

radczych, szkolenia specjalistyczne oraz ekspansję rynkową powiązania. 

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:  

1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, 

2. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo, 

3. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia, 

4. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania. 

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju wydatków (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-

czości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). 

Informacje dotyczące warunków konkursu, wydatków kwalifikowanych oraz poziomu dofinansowania poszczególnych 

rodzajów wydatków można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) oraz w Punkcie 

Konsultacyjnym przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30. 

Opracował: Łukasz Kielan, konsultant Punktu Konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

NOWE KONKURSY 

Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych  

o znaczeniu ponadregionalnym 
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Foto: sxc.hu 
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W zespole siła - konkurs fotograficzny 

 Nokia Poland oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „W zespole 
siła”. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu jest promocja przykła-
dów pozytywnego wpływu młodych ludzi na ich najbliższe otoczenie oraz zachęcenie młodych ludzi do zaprezentowania dzia-
łań, które w pozytywny sposób wpływają na świat wokół nich (np. poprzez rozwój własnych pasji, organizację eventów dla 
społeczności lokalnej, wspieranie rówieśników i dzieci czy też pomoc sąsiadom).  

 Warunkiem udziału w konkursie „W zespole siła” jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2010r. zdjęcia na adres e-mail: 
konkurs@pcyf.org.pl. Prace powinny być nadesłane wraz z tytułem zdjęcia, imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem 
telefonu. Jedna osoba może nadesłać jedno zdjęcie. Fotografia powinna być przesłana w formie pliku graficznego JPG, nie 
przekraczającego 5 MB. 

 Rozstrzygnięcie konkursu „W zespole siła” zostanie ogłoszone do dnia 15 czerwca 2010r. na stronie internetowej pro-
gramu: www.makeaconnection.pl . Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się stronie internetowej progra-

mu „Make a Connection – Przyłącz się”: www.makeaconnection.pl . 

 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II 

Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  

 Dofinansowaniu podlegają  m.in. następujące rodzaje projektów: 

 organizacja lub reorganizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

 budowa lub przebudowa instalacji do segregacji odpadów komunalnych, do odzysku, w tym recyklingu odpadów komu-

nalnych, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, do termicznego przekształ-

cania odpadów komunalnych lub zawierających azbest z odzyskiem/uzyskiem energii, 

 budowa specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku, unieszkodliwiania lub suszenia osadów ścieko-

wych (np. poprzez termiczne przekształcanie, „mokre utlenianie”), 

 demontaż z budynków mieszkalnych, gospodarczych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających 

azbest i ich unieszkodliwianie, 

 budowa składowisk azbestowych lub wydzielonych kwater na składowiskach celem unieszkodliwiania azbestu, 

 rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów z sektora gospodarczego 

oraz odpadów niebezpiecznych, wchodzących w strumień odpadów komunalnych, 

 likwidacja mogilników (w tym prowadzenie monitoringu terenów skażonych po likwidacji mogilników lub przeprowadze-

nie ich rekultywacji). 

 O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, spółdziel-

nie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS oraz przedsiębiorcy (spółki komunalne, MŚP, które zaspokajać będą zbiorowe  potrzeby 

społeczności lokalnych w zakresie gospodarki odpadami). 

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie do 26 marca 2010r. (w godz. 8.00-15.00) w Głównym 

Punkcie Informacyjnym RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, ul. Roosevelta 15. Planowany termin rozstrzy-

gnięcia konkursu: sierpień 2010 r. 

Źródło: http://www.rpo.lodzkie.pl 

Gospodarka odpadami 

mailto:konkurs@pcyf.org.pl
http://www.makeaconnection.pl
http://www.makeaconnection.pl
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 W dniach 21-23 marca 2010r. w Warszawie, pod hasłem „Kreatywne Miasta: Innowacja dla miejskich wyzwań”, 

British Council organizuje warsztaty dla przedsiębiorców społecznych z całej Europy. Warsztaty odbędą się w Centrum Sztuki 

Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. 

 Celem warsztatów będzie wsparcie przedsiębiorców społecznych w skutecznym zarządzaniu ich przedsiębiorstwami. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób wdrażających nowe pomysły (produkty, usługi i rozwiązania), które wypełniają lukę 

powstałą w wyniku niezaspokojonych do tej pory potrzeb społecznych.  

 Kreatywne Miasta (Creative Cities) to międzynarodowy projekt stworzony i prowadzony przez British Council. Jego 

celem jest pokazanie ludziom w całej Europie, jak ogromną rolę kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność odgrywają 

w poprawianiu jakości ich życia, jako że to one właśnie sprawiają, że w miastach można lepiej żyć, pracować i bawić się. 

 Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy będą wybierani na 

podstawie nadesłanych aplikacji. Więcej informacji oraz aplikacje można znaleźć na stronie Creative Cities: 

 

 

 

 

http://creativecities.britishcouncil.org/ 

Kreatywne Miasta: Innowacja dla miejskich wyzwań 

Konferencja Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  

 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza na konferencję „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego –  

rola Centrum Obsługi Przedsiębiorcy we wdrażaniu środków unijnych dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki”. 

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z dotychczasowym procesem wdrażania środków unijnych 

w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ, m.in. z zakresu turystyki, konkursu na markę i produkt regionalny, Łódzkiego Regio-

nalnego Funduszu Powierniczego, ale również w tematyce rozwoju innowacyjności w regionie łódzkim. Konferencja odbędzie 

się w piątek, 5 marca  br. w godz. 10.30-14.00 w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi 

ul. Piotrkowska 258/260. 

Giełda kooperacyjna Energy B2B, Warszawa 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 

przedstawicieli firm, instytutów badawczych, szkół wyższych do 

udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej dla branży 

odnawialnych źródeł energii. Giełda odbędzie się w dniach 21-22 

kwietnia 2010r. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w War-

szawie. 

 Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii 

(przedsiębiorstw, instytutów badawczych, szkół wyższych i in.) działających w sektorach energii wiatro-

wej, energii słonecznej, energii wodnej, energii geotermalnej i biomasy. Udział w giełdzie jest bezpłat-

ny. Przewidujemy udział ok. 150 firm z 11 krajów europejskich.  

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie:  

http://www.een.org.pl/index.php/Targi/articles/Energy_B2B.html . 

ZAPROSILI NAS 

http://creativecities.britishcouncil.org/urban_forum/Think_Tank_Events/Creative_Cities_Innovation_for_Urban_Challenges_Warsaw_21_-_23_March_2010_
http://www.een.org.pl/index.php/Targi/articles/Energy_B2B.html


Portal Innowacji jest cennym źró-

dłem wiedzy na temat szeroko 

pojętej innowacyjności oraz dzia-

łań proinnowacyjnych realizowa-

nych w Polsce. Możemy znaleźć 

tam m.in.:  

 przydatne bazy teleadresowe instytucji wspierających 

przedsiębiorczość: ośrodków szkoleniowo-doradczych; 

centrów transferu technologii; preinkubatorów - 

akademickich inkubatorów przedsiębiorczości; lokalnych 

i regionalnych funduszy pożyczkowych; funduszy  

kapitału zalążkowego; funduszy poręczeń kredytowych; 

inkubatorów przedsiębiorczości; parków technologicz-

nych; sieci aniołów biznesu; 

 publikacje, słowniki i przewodniki dla przedsiębiorców, 

w tym m.in.: Innowacje i transfer technologii. Słownik  

pojęć, (red. Krzysztof B. Matusiak); Leksykon własności 

przemysłowej i intelektualnej, (red. Andrzej Szewc);  

 kalendarium wydarzeń, zawierające informacje na temat 

ciekawych szkoleń, konferencji oraz imprez targowych; 
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 aktualności na temat: szkoleń, konferencji, programów 

i konkursów. 

 Portal Innowacji jest zarządzany przez Polską  

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.   

http://www.pi.gov.pl 

PORTAL INNOWACJI 

CIEKAWE WITRYNY 

Spotkanie „Pochwała solidarności, samorządności i inteligencji” 

 Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono zaprasza do udziału w spotkaniu 

„Pochwała solidarności, samorządności i inteligencji”, które odbędzie się w ramach Kampanii Spo-

łecznej „Rok Solidarności – Rok Samorządności” 7 marca br. o godz. 13.00 w Poznańskim Ratu-

szu. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a zarazem 

Przewodniczący Rady Fundacji Pro Publico Bono, prof. Jerzy Buzek, który przekaże dyplomy Lau-

reatom Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski Pro Publico Bono: prof. Jerzemu 

Regulskiemu (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), Barbarze i Tomaszowi Sadowskim 

(Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”), Zbigniewowi Gluzie (Fundacja Ośrodka „Karta”). 

W sesji popołudniowej (godz. 17.00, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu), wykład pt. „Odrodzenie ducha – 

budowa wolności” wygłosi prof. Jerzy Buzek. 

 Z kolei 8 marca odbędzie się spotkanie organizacji obywatelskich tworzących Forum Pro Publico Bono – Akademia 

Solidarności.  
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Konferencja 
„Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz rozwoju gospodarczego” 

 Zapraszamy na konferencję „Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na 

rzecz rozwoju gospodarczego”. Organizatorami konferencji są Urząd Patentowy RP, Światowa 

Organizacja Własności Intelektualnej oraz Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A. Konfe-

rencja odbędzie się w dn. 25-26 marca 2010r. w Warszawie w Hotelu Sheraton oraz w siedzibie 

Giełdy Papierów Wartościowych. Celem tego międzynarodowego wydarzenia jest wymiana doświad-

czeń dotyczących coraz pełniejszego wykorzystania intelektualnego potencjału kobiet w działaniach 

służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.  

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kobiety@uprp.pl 
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OFERTY KOOPERACJI 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek EEN świadczy m.in. usługi w  poszukiwaniu partnerów handlowych i tech-

nologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie numeru (ID) profilu. Jednocześnie zachęcamy 

do zgłoszenia własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie internetowej FRP w dziale EEN (Biuletyn FRP). 

Lp. ID Treść oferty 

1. 100121HU Węgierski producent trumien poszuku-
j e  p a r t n e r ó w  h a n d l o w y c h
(dystrybutorów i hurtowników). 

2. 1001226RU Rosyjska firma specjalizująca się w 
produkcji rur i artykułów izolacyjnych 
ze spienionego PU poszukuje part-
nerów handlowych i oferuje usługi 
podwykonawcze.  

3. 1001222RU  Rosyjskie stowarzyszenie badawczo
-produkcyjne specjalizujące się w 
rozwoju, projektowaniu, moderniza-
cji i produkcji systemów hydraulicz-
nych do urządzeń przemysłowych 
poszukuje partnerów handlowych i 
oferuje usługi podwykonawcze.  

4. 100125RU  Rosyjska grupa tańca nowoczesne-
go nawiąże współpracę z podobną 
formacją w celu wymiany kulturalnej, 
działalności koncertowej i realizacji 
wspólnych projektów. Ta dziecięco-
młodzieżowa (tancerze w wieku od 
6 do 17 lat) grupa istnieje od 1997r. 
odbywa liczne koncerty, uczestniczy 
w innowacyjnych projektach (teatr 
lalek, teatr sztuki ciała itp.) oraz mię-
dzynarodowych festiwalach.  

5. 100125032IT  Włoska firma specjalizująca się w 
produkcji maszyn do zagęszczania i 
odwadniania różnych typów osadów 
poszukuje partnerów handlowych 
(przedstawicieli, dystrybutorów).  

6. 91228003TR  Turecka firma specjalizująca się w 
produkcji miedzianych taśm, folii i 
arkuszy poszukuje partnerów han-
dlowych i do joint venture.  

7. 100106003TR  Turecki producent różnego rodzaju 
przędz poszukuje pośredników han-
dlowych.  

Lp. ID Treść oferty 

8. 10012114RU  Grupa rosyjskich firm specjalizu-
jących się w produkcji rur z PE i 
PP do wody, gazu i ścieków po-
szukuje partnerów handlowych i 
do joint venture.  

9. 07ESSEIF01MS  Hiszpańskie centrum technolo-
giczne zajmujące się drewnem i 
meblami poszukuje współpracy w 
zakresie rozwoju giętkich pianek 
poliuretanowych z twardością 
zależną od przenoszonego obcią-
żenia. Twardość pianki winna 
równoważyć obciążenie poprzez 
ciśnienie wewnątrz struktury pian-
ki. Pożądany rodzaj współpracy 
to umowa handlowa ze wspar-
ciem technicznym.  

10. 09ES27F43FCQ  Hiszpańska firma biotechnolo-
giczna rozwinęła nowy proces 
produkcji bioplastików z przemy-
słowych produktów ubocznych. 
Firma poszukuje partnerów prze-
mysłowych w celu udzielenia li-
cencji i/lub wspólnego rozwijania 
procesu syntezy bioplastików.  

11. 09IT56Z63F5Y  Włoska firma z sektora materia-
łów kompozytowych (tworzywa 
sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym) produkuje rury i arma-
turę używaną w przemyśle che-
micznym. Firma poszukuje part-
nerów zainteresowanych prze-
twarzaniem odpadów, pochodzą-
cych z procesów produkcyjnych, 
do surowców dla alternatywnego 
użycia do produkcji części i kom-
ponentów do przemysłu motory-
zacyjnego lub materiałów związa-
nych z betonem.  

14 
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Lp. ID Treść oferty 

12. 09GR49Q13F65  Grecka firma obsługująca urządze-
nia i wyposażenie stosowane w 
ratownictwie morskim (szalupy 
ratunkowe itp.) poszukuje rozwią-
zań i produktów pomocnych w re-
cyklingu obsługiwanych przedmio-
tów i materiałów. Poszukiwane są 
rozwiązania do recyklingu tworzyw 
sztucznych wzmacnianych włók-
nem szklanym, gumy, proszku z 
gaśnic, środków pirotechnicznych, 
racji żywnościowych itp. Przewi-
dziana współpraca handlowa ze 
wsparciem technicznym.  

13. 09NL60AH3F29  Grupa holenderskich przedsiębior-
ców poszukuje metody zwiększe-
nia odporności na zarysowanie 
przezroczystych płyt poliwęglano-
wych do zastosowań w termofor-
mowaniu. Pokrycie, dodatek lub 
warstwa musi być nakładana w 
trakcie lub po wyprodukowaniu 
płyt.  

14. 81231017PT  Portugalska firma specjalizująca 
się w produkcji paneli solarnych 
(celem zoptymalizowania wykorzy-
stanie energii odnawialnej) poszu-
kuje partnerów do współpracy han-
dlowej.  

15. 90901013SE  Szwedzka firma produkująca wia-
traki do wentylacji słonecznej po-
szukuje agentów, dystrybutorów 
oraz sprzedawców. Wiatraki nie 
wymagają podłączenia elektrycz-
nego, działają niemal bezgłośnie, 
mogą być instalowane zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz.  

16. 91019003SE  Szwedzka firma poszukuje wytwór-
ców drukowanych mediów, takich 
jak polimerowe banery, płótna itp. 
do produkcji roll-up’ów i wystaw.  

17. 90829001HU  Węgierska firma z branży motory-
zacyjnej poszukuje pośredników 
handlowych. Firma oferuje i ocze-
kuje współpracy produkcyjnej w 
zakresie karoserii samochodo-
wych. Oferuje usługi podwykonaw-
stwa o wysokiej jakości i w konku-
rencyjnych cenach.  

Lp. ID Treść oferty 

18. 90828013TR  Turecka firma specjalizująca się 
w systemach słonecznych po-
szukuje partnerów do joint ventu-
re w zakresie energii odnawial-
nych. Firma oferuje rozwiązanie 
wykorzystujące najnowsze osią-
gnięcia technologiczne, produku-
je systemy wentylacyjne, klimaty-
zacyjne, grzewcze i oświetlenio-
we.  

19. 91109008AT  Austriacka firma specjalizująca 
się w pozyskiwaniu energii z su-
rowców odnawialnych, takich jak 
kora, trociny, pozostałości recy-
klingu drewna i słomy, poszukuje 
pośredników handlowych.  

20. 100106017EE  Estońska firma specjalizująca się 
w eksporcie i sprzedaży wysokiej 
jakości produktów na bazie białe-
go i brązowego torfu (podłoża 
ogrodnicze, torf, substraty) po-
szukuje partnerów handlowych 
oraz oferuje zdolności produkcyj-
ne.  

21. 100106025EE  Estońska firma z branży spożyw-
czej produkująca soki warzywne 
bez konserwantów oraz spirytus 
rektyfikowany z buraków cukro-
wych (96,3%) poszukuje partne-
rów handlowych oraz oferuje 
zdolności podwykonawcze.  

22. 100126025TR  Turecka firma produkująca urzą-
dzenia kuchenne, szybkowary i 
garnki stalowe poszukuje partne-
rów handlowych i oferuje zdolno-
ści produkcyjne.  

23. 90804015IL  Izraelska firma specjalizująca się 
w produkcji środków czyszczą-
cych poszukuje dystrybutorów 
wśród sprzedawców farb, artyku-
łów bezpieczeństwa i akcesoriów 
samochodowych.  
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 Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniach brokerskich organizowanych  

podczas XVI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego w dniu 11 maja 2010r.  

Spotkania brokerskie skierowane są do przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych,  

instytutów naukowych oraz organizacji zainteresowanych następującym zakresem tematycznym: 

 budowa dróg, mostów, kładek, tuneli, stacji benzynowych  

 szeroko rozumiane oznaczenia dróg  

 infrastruktura drogowa.  

Formuła spotkań:  

 Rozmowy bilateralne przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji. Rozmowy te są wcześniej aranżowane na  

podstawie nadesłanych przez uczestników do organizatorów ofert i zapytań technologicznych.  

Korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:  

 Spotkania brokerskie podczas targów Autostrada-Polska 2010 są idealną platformą do: 

 Obserwacji rynku oraz zdobywania wiedzy o najnowszych technologiach,  

 Ustanowienia wartościowych kontaktów międzynarodowych i krajowych,  

 Identyfikacji potencjalnych partnerów do realizacji europejskich projektów B+R,  

 Spotkania potencjalnych partnerów oraz klientów zainteresowanych współpracą gospodarczą.  

 Ponadto organizatorzy gwarantują: wpis do katalogu spotkań brokerskich, możliwość nieodpłatnego umieszczenia  

zapytania lub oferty technologicznej w ogólnoeuropejskiej bazie Sieci EEN, bilety wstępu na targi Autostrada-Polska 2010. 

Uczestnictwo w Spotkaniach Brokerskich jest bezpłatne. 

Rejestracja uczestników prowadzona będzie poprzez stronę internetową:  

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/registration.cfm?eventid=2217  

Ważne terminy:  

Rejestracja uczestników i zgłaszanie ofert technologicznych: do 31 marca 2010r.  

Rezerwowanie spotkań: do 6 kwietnia 2010r.  

Potwierdzenie spotkań: do 14 kwietnia 2010r.  

Ostateczny harmonogram spotkań: do 19 kwietnia 2010r.  

Szczegółowe informacje:  

Adam Balcerkiewicz, Central Poland-Business Support Network, Enterprise Europe Network  

Sekcja Projektów Innowacyjnych, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel.022 899 25 08, fax. 022 843 11 94  

e-mail: a.balcerkiewicz@imbigs.org.pl 

Redakcja: Grzegorz Grodek  

Skład, druk i dystrybucja: Krzysztof Wiśniewski oraz Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
ul .  P io t rkowska 86,  90 -103  Łódź  

te l .  (42 )  630 36 67,  f ax (42 )  632 90 89  
e-ma i l :  fundac ja@frp . l odz.p l ,  www. f rp . l od z . p l  

Spotkania Brokerskie Autostrada-Polska 2010 
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