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Bieżący numer Biuletynu otwieramy artykułami
o sprawach lokalnych, dotyczących gospodarki naszego
regionu. Artykuł Pani Anny Jaeschke omawia stopniową transformację regionu łódzkiego
z ośrodka przemysłu włókienniczego i odzieżowego w region o zróżnicowanym profilu
gospodarczym, analizuje wybrane dane statystyczne i potencjał innowacyjny
województwa. Z kolei artykuł pt. „Udział regionu łódzkiego w pozyskiwaniu funduszy
unijnych” odpowiada na pytanie, jak gminy w naszym regionie wykorzystują środki
unijne. Zdradzimy, że najlepiej wypadła gmina Uniejów, po szczegóły zapraszamy do
Biuletynu.
Interesującym uzupełnieniem materiału o sprawach naszego regionu jest
artykuł Pani dr Agnieszki Dziedziczak-Foltyn na temat wizji rozwoju Polski w świetle
najważniejszych dokumentów strategicznych.
Fundacja aktywnie zaangażowała się w obchody II Europejskiego Tygodnia
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Biuletynie prezentujemy relację z seminarium
Small Business Act, w którym udział wzięła Pani Agnès Thibault, Komisja Europejska,
Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł .
Przedsiębiorców i naukowców tradycyjnie zapraszamy do zapoznania się
z informacjami na temat unijnych aktualności, zmian w przepisach i konkursów
o fundusze unijne. Zachęcamy również do udziału w targach oraz do korzystania z ofert
współpracy.
Życzymy miłej lektury!

Województwo łódzkie – region
innowacyjny?
Łódzkie, przez lata postrzegane jako silny ośrodek o wyraźnie skrystalizowanej specjalizacji - włókiennictwie, przemyśle odzieżowym i chemicznym,
w okresie transformacji ustrojowej powoli traciło swoją tożsamość. Przez kilka
kolejnych lat obserwować można było powolny, ale systematyczny spadek
znaczenia tych działów przemysłu, które decydowały o profilu gospodarczym
regionu. Bogate tradycje przemysłowe, silne zaplecze naukowo-badawcze
w postaci ośrodków akademickich i centrów naukowych oraz doskonała lokalizacja: centralne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, nadal jednak stanowią atuty i stwarzają szansę dla tego obszaru.

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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Dostępne dane statystyczne świadczą, że - chociaż
są to zmiany powolne - w łódzkim w ostatnich latach zachodzą wyraźne zmiany struktury gospodarczej. Maleje udział
działów przemysłu związanych z produkcją odzieży i włókiennictwem na rzecz produkcji maszyn i urządzeń oraz produkcji wyrobów z metali, wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych oraz wyrobów z surowców niemetalicznych. Rozwija się i nabiera znaczenia energetyka oraz produkcja artykułów spożywczych i napojów. Łódzkie zajmuje czołową
pozycję w kraju w wytwarzaniu płytek ceramicznych, węgla
brunatnego, włókien celulozowych, materiałów budowlanych,
energii elektrycznej, a także w produkcji przetworów mlecznych i owocowo-warzywnych.
Ponadto, dogodne położenie regionu owocuje dynamicznym rozwojem działów usługowych, w tym transportu
i logistyki. Istotnym impulsem dla ożywienia gospodarczego
regionu było powstanie ŁSSE, w której kilku istotnych inwestorów utworzyło nowe miejsca pracy.
Łódzkie wśród innych regionów wyróżnia się relatywnie wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości i wytwarza
6,3% ogólnej wartości PKB w Polsce.
Nie wszystkie dane statystyczne mają jednak wydźwięk tak optymistyczny. Województwo cechuje relatywnie
wysokie bezrobocie - pod względem natężenia tego zjawiska
zajmuje 5 lokatę wśród województw, PKB na 1 mieszkańca
jest o 8,1% niższy niż przeciętnie w skali kraju, przeciętne
wynagrodzenie stanowi 87% średniego w Polsce, a dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest
o 3,1% niższy niż przeciętny.
Warunkiem poprawy ekonomicznych warunków życia
mieszkańców jest wzrost konkurencyjności regionu. O poprawie konkurencyjności z kolei decyduje poziom inwestowania
i skłonność do wdrażania innowacji. Czy województwo ma
taką szansę? Spójrzmy na kilka statystyk w tym zakresie 1.
Nakłady inwestycyjne poniesione w województwie
łódzkim w 2008r. zamknęły się kwotą 14,8 mld zł i stanowiły
6,8% nakładów na inwestycje w skali kraju. W przeliczeniu
na 1 mieszkańca były o 1,6% wyższe od średniej krajowej.
Pod względem skali działalności inwestycyjnej region zajmuje szóstą lokatę wśród województw. W strukturze nakładów
inwestycyjnych w ostatnich latach nastąpiły wyraźne przesunięcia na rzecz wzrostu udziału nakładów na obsługę nieruchomości i firm, handel i naprawy oraz na budownictwo.
Rośnie pozycja województwa łódzkiego pod względem wysokości nakładów na działalność badawczorozwojową. Udział łódzkiego w ogólnej kwocie wydatków na
1

Przytoczone dane pochodzą z badań statystyki publicznej. Źródła danych:
Roczniki Statystyczne województwa łódzkiego, US w Łodzi; Roczniki Statystyczne Województw, GUS.

2

te cele w skali Polski wzrósł do poziomu 5,5%, co spowodowało przesunięcie z 7 na 4 lokatę wśród województw.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008r. wyniosły 166 zł,
podczas gdy przeciętnie w kraju - 202 zł. Kwota ta lokuje
region na 4 miejscu wśród województw. Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle stanowiły 9,7% ogólnej kwoty nakładów poniesionych w tym zakresie. Wysokość nakładów na
działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB dają województwu czwartą lokatę i w ostatnich latach wahają się
w granicach 0,60 - 0,70% PKB.
Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w województwie,
chociaż wyraźnie rośnie, jest nadal niższy od średniej krajowej. Dane za lata 2006-2008 wskazują, że nieco ponad 32%
dużych firm przemysłowych w łódzkim poniosło nakłady na
innowacje, przy przeciętnej w kraju prawie 38%.

Wykres 1:
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w latach 20062008
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Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2009, s.471, tabl. 11 (173), kolumna 1
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Liczba zatrudnionych w działalności badawczorozwojowej - 5,5% ogółu zatrudnionych - lokuje region na
szóstym miejscu wśród województw. W przeliczeniu na 1000
osób aktywnych zawodowo wskaźnik ten kształtuje się na
poziomie 2,9 przy przeciętnej w skali kraju 4,3.
Pod względem wykorzystywania nowoczesnych środków teleinformatycznych przez przedsiębiorstwa region łódzki
również nie osiąga poziomu krajowego.

Tabela 1:
Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane środki
teleinformatyczne w 2008r.

Wyszczególnienie

Polska

Woj. łódzkie

w % ogółu przedsiębiorstw
Komputery

95,0

91,4

Połączenia z Internetem

92,7

86,8

Własną stronę internetową

56,6

53,1

Sieć lokalną LAN

57,9

48,2

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Poprawia się pozycja regionu pod względem zgłoszonych wzorów użytkowych, patentów i wynalazków. Liczba
zgłoszonych wzorów użytkowych daje nam szóstą pozycję
wśród województw i stanowi prawie 7% ogółu zgłoszonych
wzorów w Polsce, podczas gdy w poprzednich latach udział
ten kształtował się na poziomie 4-5%. Zajmujemy zbliżoną
pozycję pod względem udzielonych praw ochronnych - ok.
5% ogółu udzielonych w Polsce i tu pozycja łódzkiego pozostaje niezmienna od kilku lat. Liczba patentów w wymiarze
bezwzględnym rośnie - 107 w 2008r. przy 50-60 w poprzednich latach, to jednak nadal stanowią one ok. 7% ogólnej
liczby patentów w skali kraju. Rośnie także liczba wynalazków, powodując wzrost udziału regionu na przestrzeni kilku
lat z 5% do 6,4%.
Przytoczone dane dowodzą, że startując z niskiego
pułapu wartości wskaźników charakteryzujących stopień
rozwoju, łódzkie buduje markę regionu nowoczesnego,
w którym na bazie tradycyjnych gałęzi przemysłu włókienniczego i chemicznego powstają nowe, naukochłonne, wysoko wyspecjalizowane działy produkcji. Gospodarka województwa jest coraz bardziej podatna na procesy innowacyjne, a wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju kształtują się tu na
coraz wyższym poziomie.
Autor: Anna Jaeschke, Urząd Statystyczny w Łodzi

Udział regionu łódzkiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych
8 marca minęło dwadzieścia lat od chwili reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego, 1 maja szósta
rocznica akcesji naszego kraju do Wspólnot Europejskich.
Obie te rocznice są dobrą okazją do podsumowania tego,
w jaki sposób gminy wykorzystują fundusze europejskie.

Na koniec 2009r. sumaryczna wartość zakontraktowanych środków wyniosła 26,9% z kwoty 67,3 mld euro,
które zostały przyznane Polsce na lata 2007-2013. Rok
wcześniej wykorzystano jedynie 3,3% środków.

Przygotowany przez Rzeczpospolitą1 ranking gmin,
które przodują pod względem pozyskiwania funduszy unijnych pokazuje, z jak dużymi dysproporcjami mamy do czynienia. Średnia wartość dotacji, które samorządy wydają na
inwestycje wynosiła na koniec 2009r. około 1100 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Lider tego rankingu,
gmina Hel, pozyskała 10,2 tys. zł funduszy unijnych. Na
przeciwległym biegunie znajdują się jednostki, w których
wielkość dotacji na mieszkańca nie przekracza 100 zł. Taka
sytuacja ma miejsce w ok. 25% gmin wiejskich. Pocieszający
jest jednak fakt, iż 2009r. był przełomowym, jeśli chodzi
o pozyskiwanie dotacji w ramach okresu programowana na
lata 2007-2013, kiedy to podpisano tysiące umów. Łączna
ich wartość wyniosła 104 mld zł wydatków kwalifikowanych
(w tym 72,8 mld zł jako dofinansowanie UE), co oznacza
wzrost o 65 mld zł w porównaniu do roku ubiegłego – Rys. 1.
Całkowita liczba umów wzrosła o ponad 20 tys. do 27,2 tys.

Rys. 1.
Wartość zakontraktowanych środków z funduszy UE w latach 2008 i
2009 (w mld zł)
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Źródło:
na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rzeczpospolita
Samorządna, dodatek do dziennika Rzeczpospolita, 8 marca 2010r.
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Gminy z województwa łódzkiego prezentują się słabo,
bądź bardzo słabo na tle jednostek z innych województw.
Wśród gmin miejsko-wiejskich lider krajowego rankingu,
wspomniany już wcześniej Hel, pozyskał 10246 zł na jednego mieszkańca. Najlepsza gmina z województwa łódzkiego,
Uniejów, pozyskała 6459 zł z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wynik ten daje 8 miejsce na
liście ogólnopolskiej. Dość wysoką pozycję (12) zajmuje
jeszcze jedynie Konstantynów Łódzki, który pozyskał 5481 zł
na mieszkańca.
Tabela 1:
Fundusze unijne na jednego mieszkańca w gminach
miejsko-wiejskich w województwie łódzkim w latach 2007-2009
Pozycja
w rankingu
krajowym
8

Gmina

Dotacje
na mieszkańca
w zł

Wartość
dotacji
ogółem
w tys. zł

6 459

46 596

Uniejów

Pozycja
w rankingu
krajowym

Miasto

Dotacje na
mieszkańca
w zł

Wartość
dotacji ogółem
w tys. zł

20

Brzeźnio

4 745

29 858

21

Rząśnia

4 524

21 674

22

Kleszczów

4 523

20 499

23

Paradyż

4 275

19 061

29

Rawa Mazowiecka

3 898

33 626

Sławno

3 840

28 250

12

Konstantynów Łódzki

5 481

96 693

27
32

Wieruszów
Biała Rawska

3 547
3 259

50 334
37 635

36

Wartkowice

3 532

22 199

41

Mniszków

3 215

15 272

37

Radomsko

3 096

150 949

45

Rawa Mazowiecka

2 760

48 488

44

Widawa

3 139

24 666

59

Krośniewice

2 304

20 567

47

Pabianice

3 049

18 477

Wierzchlas

3 038

20 197

65

Łowicz

2 223

66 260

48

85

Brzeziny

1 975

24 359

49

Wolbórz

3 007

22 851

57

Bolesławiec

2 873

11 924

77

Skierniewice

2 483

16 966

85

Zapolice

2 375

11 393

98

Szczerców

2 148

16 696

Kolejne gminy woj. łódzkiego, które zostały uwzględnione w rankingu Rzeczpospolitej, to miasta na prawach
powiatu. Zestawienie obejmowało 50 takich jednostek. Najwyższe, dziesiąte miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Piotrków
Trybunalski, który pozyskał 2649 zł na mieszkańca. Łódź
znalazła się na 23 pozycji (1583 zł na jednego mieszkańca),
a Skierniewice na 34 (1043 zł na jednego mieszkańca). Lider
wśród miast na prawach powiatu, Sopot, pozyskał prawie
dwukrotnie więcej pieniędzy unijnych od Piotrkowa – 5121 zł
na mieszkańca.
Tabela 2:
Fundusze unijne na jednego mieszkańca w miastach na prawach
powiatu w województwie łódzkim w latach 2007 - 2009
Pozycja
w rankingu
krajowym

Miasto

10

Piotrków Trybunalski

2 649

207 025

23

Łódź

1 583

1 182 812

34

Skierniewice

1 043

51 109

Dotacje na
mieszkańca
w zł

Wartość dotacji
ogółem
w tys. zł

Źródło: jak do Rys. 1.
Rzeczpospolita Samorządna, dodatek do Rzeczpospolitej, 8 marca 2010r.
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Tabela 3:
Fundusze unijne na jednego mieszkańca w gminach wiejskich
w województwie łódzkim w latach 2007-2009

32

Źródło: jak do Rys. 1.

1

Podobne miejsca w zestawieniu zajmują gminy wiejskie. Najlepsza gmina, Brzeźnio, uplasowała się dopiero na
20 pozycji, pozyskując 4745 zł na mieszkańca, co jest wynikiem prawie o połowę niższym, niż najlepszy w tym rankingu
Nadarzyn (8458 zł na mieszkańca).

Źródło: jak do Rys. 1.

Drugą kategorią, według której sklasyfikowano jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, było
wykorzystanie funduszy z regionalnych programów operacyjnych. Wśród miast na prawach powiatu nie ma przedstawicieli województwa łódzkiego. Liderem w tej kategorii jest
Olsztyn (2217 zł na jednego mieszkańca). Biorąc pod uwagę
fakt, iż w tej klasyfikacji jednostek terytorialnych znajdują się
największe miasta Polski, tj. Wrocław (4 miejsce), Kraków
(13 miejsce) i Poznań (20 miejsce), brak wśród nich Łodzi,
trzeciego miasta w kraju pod względem liczby ludności, jest
szczególnie niepokojący.
Wykorzystanie funduszy z regionalnych programów
operacyjnych w województwie łódzkim wygląda o wiele lepiej
w gminach miejsko-wiejskich. Na drugim miejscu plasuje się
Uniejów (6,2 tys. zł na jednego mieszkańca). Liderem rankingu jest lubuski Babimost z niemal 7,5 tys. zł na mieszkańca.
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Tabela 4:
Gminy miejsko-wiejskie najlepsze w wykorzystywaniu funduszy
z regionalnych programów operacyjnych w województwie łódzkim
w latach 2007-2009
Pozycja
w rankingu
krajowym

Miasto

Dotacje na
mieszkańca
w zł

Wartość
dotacji ogółem
w tys. zł

2

Uniejów

6 258

48 677

13

Konstantynów Łódzki

3 462

61 077

15

Biała Rawska

3 259

37 635

24

Krośniewice

2 265

20 215

25

Wieruszów

2 227

31 594

Źródło: jak do Rys. 1.

Kolejną grupą jednostek terytorialnych są gminy wiejskie. Krajowym liderem w wykorzystaniu funduszy z regionalnych programów operacyjnych jest dolnośląska gmina Jemielno, która w przeliczeniu na mieszkańca pozyskała 6956
zł. Najwyżej sklasyfikowana łódzka gmina to Rząśnia (14
miejsce z 4493 zł na mieszkańca). Dwa kolejne miejsca zajmują Brzeźnio (4473 zł) i Paradyż (4275 zł).
Tabela 5:
Gminy
wiejskie
najlepsze
w
wykorzystywaniu
funduszy
z regionalnych programów operacyjnych w województwie łódzkim
w latach 2007-2009

Pozycja
w rankingu
krajowym

Miasto

Dotacje na
mieszkańca
w zł

Wartość dotacji
ogółem
w tys. zł

14

Rząśnia

4 493

21 525

15

Brzeźnio

4 473

28 148

16

Paradyż

4 275

19 061

19

Sławno

3 803

27 980

22

Rawa Mazowiecka

3 659

31 567

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazuje na
województwa radzące sobie najlepiej z wydawaniem dotacji
unijnych2. Średnio dla wszystkich województw podpisano
kontrakty na 41,3% środków dla programów na lata 20072013. W tym rankingu województwo łódzkie sklasyfikowane
zostało powyżej średniej z 58,9% zakontraktowanych środków. Na szczycie listy znajdują się województwa lubuskie
(63%) i pomorskie (62,3%). Świadczy to o sprawnie działającej administracji w tychże regionach oraz o jakości małych
i średnich firm, których doświadczenie pozwala na przygotowanie ciekawych projektów.
Podobnie ukształtowała się grupa regionów sklasyfikowanych według wydatków wykazanych w deklaracjach do
instytucji certyfikującej. Średnia dla wszystkich województw
to 9,6%. Liderem jest opolskie (19,2%). Województwo łódzkie z wynikiem 10,4% również w tym zestawieniu znajduje
się w grupie regionów będących powyżej średniej krajowej.
Dwie dekady funkcjonowania samorządu lokalnego
są niewątpliwym sukcesem całego społeczeństwa, gdyż, jak
mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, „przez 20 lat nauczyliśmy się, by nie adresować wszystkich swoich oczekiwań do rządu, ale z częścią chodzić do
samorządu”3. Władza na poziomie lokalnym jest najbliższa
problemom mieszkańców danego regionu i ma wpływ na to,
jak kształtuje się polityka inwestycyjna i finansowa gminy.
Najważniejsze jest, by sytuacja tak uległa poprawie, by
wspomniane dysproporcje zostały zniwelowane do 2015r.,
kiedy to nastąpi podsumowanie bieżącego okresu programowania.
Przygotował: Michał
Przedsiębiorczości

Kucharczyk,

Fundacja

Rozwoju

Źródło: jak do Rys. 1.

Jak widać z powyżej zamieszczonych danych, gminy
województwa łódzkiego, z wyjątkami, nie wykorzystują możliwości współfinansowania inwestycji ze środków unijnych
i regionalnych programów operacyjnych w należytym stopniu. Dysproporcje są ogromne, dlatego tak ważna jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji.
Równie istotnym aspektem jest ustawiczne szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego. To od nich
zależy, czy gmina złoży wniosek o dofinansowanie oraz jaka
będzie jego jakość.

Foto: (wikipedia, www.sxc.hu)

2

Artur Osiecki, Liderzy wyścigu o dotacje, ekonomia & rynek, dodatek do Rzeczpospolitej, 12 maja 2010 r., s. B3.
Jerzy Miller w wywiadzie Aleksandry Kurowskiej, Gminy wygrywają, Rzeczpospolita Samorządna, dodatek do Rzeczpospolitej, 8 marca 2010r., s. 5.
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Jaka Polska za 5 i za 20 lat? Wizja rozwoju wynikająca
z polskich dokumentów strategicznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foto: www.sxc.hu

Zgodnie z założeniami polityki rozwoju kraju wizję
rozwoju w Polsce wyznaczają na ten moment (AD 2010)
przede wszystkim: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowy Program Reform na lata 2008-2011, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013/Narodowa
Strategia Spójności (NSS) oraz strategie sektorowe i inne
dokumenty o charakterze strategicznym (programy, plany,
założenia, koncepcje, itp.) w określonych obszarach, które
aktualnie są weryfikowane i porządkowane przez Rząd 1.
Wstępem do opracowania polityki rozwoju w perspektywie
wieloletniej jest raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.
Oto krótka charakterystyka głównych dokumentów strategicznych i rządowych wyznaczających wizje rozwoju kraju w
perspektywie najbliższych 5-20 lat.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)2 jest
przyjętym w 2006 roku podstawowym dokumentem strategicznym o charakterze średniookresowym określającym cele
i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
Jako nadrzędny dokument strategiczny stanowi odniesienie
dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Głównym
celem SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Umożliwić
ma to polityka państwa pozwalająca na szybki i trwały rozwój
gospodarczy. W kontekście problemów społecznogospodarczych wynikających z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych – przyjęto w niej następujące priorytety:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa
Rozwój obszarów wiejskich
Rozwój
regionalny
i
podniesienie
spójności
terytorialnej.

W dokonanej po pierwszym roku funkcjonowania dokumentu kompleksowej ocenie stopnia realizacji Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015 wykazano i potwierdzono mankamenty istniejącego programowania strategicznego 3. Z uwagi
na zbyt dużą ilość dokumentów o charakterze strategicznym,
brak zależności i powiązań pomiędzy nimi, a także występujący w większości dokumentów brak czytelnych ram finansowych oraz wskaźników niezbędnych do oceny stopnia realizacji celów w nich zawartych, ocena ta jest niepełna. Sprawozdanie przedstawia jedynie założenia dokumentów strategicznych realizujących SRK oraz wykaz działań rozpoczętych przez poszczególne ministerstwa i urzędy centralne,
które będą kontynuowane w następnych latach. Podkreśla
się w nim zasadność dokonania aktualizacji obowiązującej
SRK (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju SRK podlega okresowej aktualizacji) oraz informuje
o przygotowywanym wówczas dokumencie dotyczącym założeń systemu programowania strategicznego w Polsce. Zgodnie z nowymi wymogami wynikającymi ze znowelizowanej
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 4 opracowano Założenia aktualizacji "Strategii Rozwoju Kraju 20072015". Jako najważniejsze kierunki zmian wskazano:



włączenie do SRK aspektów przestrzennych
(równoprawnych ze społeczno-gospodarczymi), jako
integralnej części tej strategii



wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu
krajowym i ponadregionalnym wymagających interwencji państwa



ustalenie strategicznych zadań państwa, w tym inwestycji celu publicznego.

1

Plan porządkowania strategii rozwoju, MRR, Warszawa marzec 2010r., http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/
porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx
2

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015/strony/srk_0715.aspx

3

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2007, MRR, Warszawa 2008 (dokument przyjęty przez RM w dniu 9 września 2008 roku)

4

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która wprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 216, poz. 1370)
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Ponadto dokument zawiera długą listę proponowanych zmian i uzupełnień w odniesieniu do poszczególnych
części SRK: uwarunkowań rozwoju kraju, celu głównego
SRK, priorytetów SRK (w tym propozycje utworzenia nowych priorytetów), systemu realizacji finansowania SRK,
oraz proponowany harmonogram prac nad aktualizacją
strategii.
Z kolei w informacji uzupełniającej do tegoż dokumentu 5
zaproponowano wydłużenie horyzontu czasowego SRK do
2020 roku i w związku z tym zaprezentowano nowy harmonogram, co wiąże się z przesunięciem terminu przedłożenia Radzie Ministrów projektu zaktualizowanej SRK na IV
kwartał 2010r. Zaktualizowany dokument ma obowiązywać
od 2011r.
Krajowy Program Reform na lata 2008-20116
stanowi kontynuację Krajowego Programu Reform na lata
2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej 7. KPR
2005-2008 za główny cel traktował utrzymanie wysokiego
tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu
nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, czemu służyć miała realizacja następujących priorytetów: (1) Konsolidacja finansów publicznych
i poprawa zarządzania finansami publicznymi, (2) Rozwój
przedsiębiorczości, (3) Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, (4) Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych,
(5) Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz
zmniejszanie bezrobocia, (6) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Po zakończeniu realizacji KPR
2005-2008 polskie władze oceniły postęp osiągnięty dzięki
temu programowi reform jako zróżnicowany w poszczególnych obszarach. W obszarze polityki makroekonomicznej
podjęte działania, wraz z dobrą sytuacją gospodarczą kraju, pozwoliły wzmocnić system finansów publicznych, kontynuowana była reforma systemu zabezpieczeń społecznych, wyzwaniem dla Polski nadal pozostała zasadnicza
reforma w organizacji ochrony systemu zdrowia. W obszarze polityki mikroekonomicznej dużą wagę nadano podniesieniu innowacyjności polskiej gospodarki, dokonano postępu w realizacji poprawy otoczenia regulacyjnego działalności przedsiębiorstw oraz priorytetowo potraktowano

ukształtowanie bezpiecznej z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki i odpowiednio rozwiniętej infrastruktury,
zwłaszcza energetycznej i transportowej. W polityce rynku
pracy położono nacisk na poprawę funkcjonowania instytucji
rynku pracy przez ustanowienie jednolitych standardów
świadczenia usług na rzecz bezrobotnych i pracodawców
praz przygotowanie urzędów pracy do świadczenia usług
zindywidualizowanych. W odniesieniu do rozwoju kapitału
ludzkiego, Polska nadal stała przed wdrożeniem krajowej
strategii uczenia się przez całe życie8.
W zamyśle projektodawców KPR 2008-2011 ma stworzyć w Polsce najlepsze w Europie warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu
możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom. W celu zagwarantowania warunków dla rozwoju
społeczno-gospodarczego, co ma przynieść poprawę jakości
życia obywateli oraz wzrost poziomu ich aktywności, zidentyfikowano trzy obszary priorytetowe: (1) Aktywne społeczeństwo, (2) Innowacyjna gospodarka, (3) Sprawne instytucje.
Aby zapewnić efektywną koordynację realizacji procesu lizbońskiego w Polsce, opracowano Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej9, który jest dokumentem operacyjnym uszczegółowiającym działania przedstawione w KPR
2008-2011. Zawiera on szczegółowy harmonogram realizacji
zadań, plan finansowy, wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz
wskazuje resorty i urzędy odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.

Foto: EEN

5

Informacja uzupełniająca do dokumentu pn. "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 207-2015" przyjętego przez RM w dniu 30 grudnia 2008 r. (dokument przyjęty przez RM w dniu
1 czerwca 2009r.)
6

http://beta.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy+Program+Reform/Krajowy+Program+Reform

7

http://beta.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy+Program+Reform/Krajowy+Program+Reform+2005+2008

8

Ocena KPR 2005-2008 pochodzi z dokumentu KPR 2008-2011

9

http://beta.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy+Program+Reform/Dokument+implementacyjny
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata
2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)10 to dokument
przedstawiający
analizę
sytuacji
społecznogospodarczej kraju i regionów, formułujący najważniejsze
wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określający cele zmierzające do osiągnięcia spójności społecznogospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty.
Dodatkowo przedstawiono w nim opis programów operacyjnych, realizujących zakładane w NSRO cele:







Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO
RPW)




Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT).

W dokumencie określono także kierunki wsparcia ze
środków finansowych dostępnych z budżetu UE w okresie
7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (Polska w latach
2007-2013 ma być największym beneficjentem europejskiej
polityki spójności). NSRO jest instrumentem odniesienia dla

przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
(SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008
(KPR). Zgodnie z przepisami unijnymi, pod koniec 2009r.
roku Polska przedstawiła Komisji Europejskiej dokument Polska – Raport strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia11, który zawiera dane za lata 2004-2008.
Raport informuje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i
regionów, przedstawia ocenę celu strategicznego i celów
szczegółowych NSRO, prezentuje wnioski z inwentaryzacji
ważniejszych problemów związanych z implementacją polityki
spójności UE z NSRO 2007-2013, informuje na temat zmian
w prawodawstwie polskim oddziaływujących na realizację
polityki spójności oraz zawiera przewidywania dotyczące
kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce
i regionach.
Strategiczne kierunki w rządzeniu krajem12 prezentuje
obecnie Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe13, dokument opracowany w 2009r. przez Zespół Doradców Strategicznych z potrzeby zaprojektowania, stworzenia i wdrożenia
interwencji publicznej służącej rozwojowi Polski w perspektywie wieloletniej. Raport "Polska 2030" ma pionierski w Polsce
charakter tzw. zielonej księgi, a tym samym tworzy ramy dla
opracowania Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 14. Traktowany jako projekt cywilizacyjny dla Polski (swoista busola
rozwoju) dokument ten wskazuje 10 najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w perspektywie najbliższych
20 lat: wzrost i konkurencyjność gospodarki, sytuacja demograficzna, wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność
zasobów pracy, odpowiedni potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarka oparta na
wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego, solidarność i
spójność regionalna, poprawa spójności społecznej, sprawne
państwo, wzrost kapitału społecznego. W raporcie wymienia
się także pięć kluczowych czynników, które pomogą sprostać
tym wyzwaniom: stworzenie warunków dla szybkiego wzrostu
inwestycji, wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków, rozwój produktywności i innowacyjności, efektywna dyfuzja w wymiarze regionalnym i społecznym oraz wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa.
Autor: Dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Katedra Socjologii
Edukacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

Foto: EEN
10

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf

11

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/raport_strategic_wersja_ostateczna.pdf

12

Za efekt myśli strategicznej rządu uznać można także przyjęty w 2008 r. Strategiczny Plan Rządzenia określający cele rządu na 100, 300, 1500 i 3000 dni. Dokument ten wskazuje cztery
filary polskiego sukcesu: budowanie dobrobytu (poprzez osiąganie coraz wyższego PKB na osobę), dynamiczny rozwój, warunki bezpieczeństwa (dla człowieka, rodziny, kraju), wzrost
zaufania i dumy.
13

http://www.polska2030.pl/

14

W raporcie zapowiadane było przyjęcie jeszcze w 2009 r. dokumentu „DSRK – Polska 2030. Kalendarz realizacyjny”, jednak dotąd nie pojawiły się na ten temat żadne informacje.
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Druga rocznica SMALL BUSINESS ACT

W dniach 25 - 31 maja 2010r. kraje Unii Europejskiej
obchodziły II. Europejski Tydzień Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
Z tej okazji 27 maja 2010r. Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi - ośrodek Enterprise Europe
Network we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli zorganizowała seminarium
dla przedsiębiorców nt. Small Business Act (Karty Małych
Przedsiębiorstw), dokumentu przyjętego przez Komisję
Europejską w celu wzmocnienia potencjału MŚP, podniesienia ich konkurencyjności i innowacyjności.

Pani Thibault zaprezentowała warunki, w jakich działają MŚP w różnych krajach UE. Ponadto omówiła główne
trudności, z jakimi się spotykają się MŚP oraz działania Komisji Europejskiej, aby ten stan poprawić. Ciekawe informacje dotyczyły warunków funkcjonowania MŚP w Polsce na tle
innych krajów. W zestawieniu krajów świata, w których najłatwiej prowadzić biznes, w pierwszej 10-ce zmieściły się Wielka Brytania, Dania i Irlandia (na miejscach 5-7), podczas gdy
Polska zajmuje bardzo dalekie 72.miejsce.
W ożywionej dyskusji przedsiębiorcy wyrażali swoje
oczekiwania co do działań KE wobec MŚP i zgłaszali konkretne sprawy. W podsumowaniu Pani Thibault zachęcała,
aby zgłaszać swoje problemy do KE, zwróciła jednak uwagę
na potrzebę wspólnego występowania firm w swoich interesach tak, aby tworzyć grupy nacisku, gdyż tylko taki sposób
daje szansę, że głos MŚP będzie usłyszany i uwzględniony.
Spotkanie moderowała Prezes Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Pani dr Ewa Sadowska - Kowalska.
W seminarium uczestniczyło 66 osób z Łodzi i regionu:
przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych, środowiska akademickiego oraz instytucji otoczenia biznesu .
Wnioski z seminarium zostaną przekazane przez
Fundację do Komisji Europejskiej przy pomocy działającego
w Enterprise Europe Network tzw. „feedback mechanism”.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęła Pani
Agnès Thibault z Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna
Przedsiębiorstwa i Przemysł, która w prezentacji przypomniała 10 zasad Small Business Act i przedstawiła podstawowe dane nt. rosnącej roli MŚP w gospodarce - w UE działa już ponad 21 milionów MŚP.
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NASZE PROJEKTY

Dnia 5 marca 2010r. w Sztokholmie odbyła się konferencja The Future for Entrepreneurship and SME Policies
in European Countries
(Przyszłość polityki wobec
przedsiębiorczości oraz MŚP w krajach europejskich).
Organizatorami konferencji były instytucje:



The Swedish Agency for Growth Policy Analysis



The Swedish Entrepreneurship Forum



European Council for Small Business and Entrepreneurship.

Na konferencji zaprezentowano nowoczesne podejście do
problemów przedsiębiorczości i rozwoju MŚP w kontekście
współczesnej sytuacji w Europie, z odniesieniem do sytuacji
w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Spotkanie podzielone
było na 4 bloki tematyczne:



Benefits from Public Councelling Servicies
(Korzyści z publicznych usług doradczych),



Does Entrepreneurship Education Matter? (Czy
uczenie przedsiębiorczości ma sens?),



Financing SMEs (Finansowanie MŚP) x



What is the Future for Entrepreneurship and SME
Policy across Europe? (Jaka x przyszłość polityki
przedsiębiorczości i MŚP w Europie).

Konferencję podsumowali Prof. David Storey
(University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania) oraz Prof.
Anders Lundström (The Swedish Agency for Growth Policy
Analysis). Prof. Storey wskazał na czynniki wpływające na
rozwój przedsiębiorczości i MŚP w ujęciu mikro (doradztwo,
edukacja oraz instrumenty finansowe - venture capital i pożyczki) oraz makro (stopa bezrobocia, stopy procentowe,
system podatkowy w odniesieniu do firm i osób prywatnych,
regulacje prawne dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa, regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych oraz gwarancji, polityka wobec imigrantów).
Prof. Lundström, twórca i kierownik międzynarodowego projektu Innovation Policy Research for Economic Growth
(IPREG) - sieci instytucji z 16 krajów poszukujących innowacyjnych rozwiązań w sferze polityki, badań naukowych
i biznesu, podkreślił konieczność ścisłej współpracy tych
trzech sfer.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób – przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego, organizacji otoczenia biznesu (w tym Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości) i przedsiębiorstw, co było doskonałą okazją do
nawiązywania
i
rozwijania
kontaktów
i współpracy
(networking).

W trzech pierwszych blokach tematycznych eksperci prezentowali analizy, doświadczenia i przykłady rozwiązań w swoich krajach, powołując się na dowody statystyczne. Podsumowania komentatorów stanowiły zwieńczenie poszczególnych części konferencji. Czwarty blok miał formę panelu ekspertów. Konferencji towarzyszyła ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami a prelegentami1.

1)

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu konferencji
http://entreprenorskapsforum.se/eng/?page_id=688
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PROMUJEMY ŁÓDZKICH NAUKOWCÓW
dla zmian wielkości zatrudnienia i jego struktury kwalifikacyjno-zawodowej w województwie łódzkim i w poszczególnych powiatach.

Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki
rozwoju regionu łódzkiego
29 marca 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
projektu badawczego „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 8.1.2.) pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Projekt realizowany będzie do 31 marca 2012 roku przez Katedrę Wymiany
Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Wśród rezultatów twardych projektu zaplanowano opracowanie:

Celem badania jest wsparcie rozwoju społecznogospodarczego regionu łódzkiego do 2012r. poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału
ludzkiego i społecznego.
Projektodawca wyznaczył następujące cele szczegółowe:
a.

dostosowanie zasobów pracy do potrzeb gospodarki
regionalnej poprzez opracowanie trendów oraz prognozy podstawowych wielkości gospodarczych i ekonomicznych rynku pracy.

b.

podniesienie poziomu wiedzy w zakresie aktualnego
stanu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego oraz
ich trendów rozwojowych w przekroju zróżnicowań
przestrzennych, zawodowych i płci.

c.

zwiększenie wiedzy na temat idei równości kobiet
i mężczyzn w regionie łódzkim.

d.

ocena skutków napływu funduszy unijnych dla zmian
w wielkości zatrudnienia i jego struktury kwalifikacyjno–
zawodowej w województwie łódzkim i w poszczególnych powiatach.

Projekt składa się z trzech głównych modułów, polegających
w szczególności na:
a.

badaniu podaży i popytu kapitału ludzkiego m.in. według wykształcenia, zawodów, struktury sektorowej, z
uwzględnieniem płci i zróżnicowania przestrzennego,

b.

badaniu ilościowym i jakościowym kapitału ludzkiego
i społecznego w regionie łódzkim, oraz identyfikacji
i ocenie niedopasowania w zakresie zawodów i kwalifikacji z uwzględnieniem płci, aspiracji, barier edukacyjnych, segregacji pionowej i poziomej na rynku pracy,

c.

badaniu i ocenie skutków napływu funduszy unijnych

a.

zbioru instrumentów i mechanizmów zaradczych jako
rekomendacji dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego województwa łódzkiego,

b.

modelu prognozowania poziomu i struktury sektorowej
oraz zawodowej popytu na pracę w regionie łódzkim,

c.

modelu ekonometrycznego umożliwiającego projekcję
skutków wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju
kapitału ludzkiego i społecznego.

Wśród rezultatów miękkich wskazano na:
a.

poznanie przez instytucje rynku pracy w regionie prognoz wielkości i struktury podaży pracy oraz prognozy
struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę
w województwie łódzkim,

b.

podniesienie wiedzy o zasobach oraz znaczeniu kapitału ludzkiego i społecznego dla spójności społeczno –
gospodarczej regionu łódzkiego,

c.

możliwość poprawy wdrażania środków unijnych
w
kontekście
rozwoju
kapitału
ludzkiego
i społecznego, tworzenia miejsc pracy i poprawy ich
jakości,

d.

zwiększenie świadomości na temat celów strategicznych równości płci,

e.

możliwość zastosowania w trzech najsłabiej rozwiniętych powiatach województwa łódzkiego modelowych
programów naprawczych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.kls.uni.lodz.pl, na której prezentowane będą
wyniki poszczególnych etapów badania.
Projekt realizowany jest we współpracy z Katedrą
Makroekonomii oraz z Katedrą Socjologii Wsi i Miasta
Uniwersytetu Łódzkiego.
Przygotował: Dr Tomasz Dorożyński, kierownik projektu, adiunkt
w Katedrze Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego,
ekspert ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi
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Nagrody dla młodych badaczy
20 maja br. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi
(ul. Piotrkowska 137/139) odbyło się uroczyste wręczenie
nagród za 2009r. dla młodych łódzkich naukowców. Nagrody
Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
otrzymali:



w dziedzinie nauk humanistycznych - dr Konrad Klejsa
z Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej, Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego za całokształt
osiągnięć naukowych w dziedzinie filmoznawstwa



w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych prof. Barbara Klajnert z Katedry Biofizyki Ogólnej,
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Łódzkiego za badania dotyczące zastosowania
dendrymerów w medycynie



w dziedzinie nauk ścisłych - dr inż. Rafał Kruszyński
z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydziału
Chemicznego Politechniki Łódzkiej za badania
korelacji pomiędzy strukturą chemiczną i aktywnością
biologiczną

Profesor Jerzy Dietl w kwestii kształcenia
ekonomicznego w Polsce
Profesor Jerzy Dietl, nestor polskiej ekonomii i założyciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, zabrał głos na
łamach „Rzeczpospolitej” w sprawie jakości kształcenia ekonomicznego w Polsce.
Na wstępie Profesor wypowiedział się przeciwko
wprowadzaniu powierzchownej wiedzy ekonomicznej do i tak
przeładowanego programu szkół średnich, sugerował natomiast uwzględnienie wiedzy o gospodarce rynkowej
w ramach różnych przedmiotów szkolnych. Profesor poparł
również przywrócenie obowiązkowej matury z matematyki.
W kwestii edukacji ekonomicznej profesor Dietl wyraził ubolewanie z powodu nadprodukcji absolwentów kierunków ekonomicznych, często o miernym, a czasem wręcz
o kompromitująco niskim wykształceniu i podał szereg możliwych przyczyn tego zjawiska, np. rozdawnictwo dyplomów
w zamian za niskie czesne, niska jakość kadry czy kształcenie ekonomiczne na uczelniach o odmiennym profilu.



w dziedzinie nauk technicznych - dr inż. Przemysław
Perlikowski z Katedry Dynamiki Maszyn, Wydziału
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej za badania nad
dynamiką sprzężonych nieliniowych oscylatorów

Ponadto uznał za szkodliwy nadmiar wąskich kierunków na studiach ekonomicznych, uruchamianych zależnie od
mody, zamiast uzyskiwania specjalizacji w ramach kierunków. Wąskie kierunki kształcenia ekonomicznego ograniczają zdolność adaptacyjną absolwentów do zmieniającego się
otoczenia biznesu, a tym samym zmniejszają ich konkurencyjność na rynku pracy.



również w dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukojć z Katedry Inżynierii
Środowiska, Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej za
badania w zakresie biotechnologii osadu czynnego
i ekotoksykologii.

Po trzecie, Profesor wyraził pogląd, że pracodawcy
oczekują od absolwentów nie tylko zintegrowanej wiedzy
ekonomicznej i umiejętności ogólnych wynikających z wykształcenia (znajomość języków obcych i technik informacyjnych itp.), ale również prezentowania cech istotnych dla
współżycia społecznego w gospodarce, jak umiejętność

Źródło: http://www.pan.lodz.pl/index.php?p=9

pracy w zespole, pełnienia funkcji przywódczych, czy
prowadzenia dyskusji.
Źródło: „Rzeczpospolita” 24 lutego 2010r.

Foto: wikipedia
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wątpliwości w sprawie Patentu Unijnego
W majowym numerze Biuletynu pisaliśmy o projekcie
Komisji Europejskiej zastąpienia obecnego patentu europejskiego patentem unijnym. Decyzja ta ma pozytywnie wpłynąć na
pobudzanie innowacyjności i wzrostu gospodarczego poprzez
poważne obniżenie kosztów uzyskania ochrony patentowej
w Europie. Stanie się tak dzięki niższym kosztom tłumaczenia,
ponieważ, zgodnie z projektem, patent unijny będzie dostępny
tylko w jednym z języków urzędowych Europejskiego Urzędu
Patentowego: angielskim, niemieckim lub francuskim.
Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP) jest jednak
poważnie zaniepokojona propozycją patentu unijnego. Jak mówi
Prezes (PIRP) Pani Aneta Korbela, przy takim rozwiązaniu koszty uzyskania ochrony patentowej będą niższe dla np. przedsiębiorców anglojęzycznych, ale dla polskich będą w dalszym ciągu
wysokie. Jeśli firma uprawniona zarzuci polskiemu przedsiębiorcy naruszenie swojego patentu unijnego, to firma polska będzie
zmuszona do przetłumaczenia go na swój koszt na język polski,
aby móc się bronić. Dlatego patent unijny powinien być w całości tłumaczony na język polski, tak jak obecnie patent europejski, w przeciwnym razie ciężar ochrony patentowej udzielonej
właścicielowi patentu spocznie na jego konkurencji. Według
PIRP, system patentowy w proponowanej postaci mógłby zacząć obowiązywać w Polsce dopiero wtedy, gdy kolejne pokolenia Polaków przystosują się do prowadzenia działalności w środowisku anglojęzycznym.

Zmiany w ustawie o rzecznikach
patentowych
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmian
w ustawie o rzecznikach patentowych. Obecnie zakres działania
rzeczników patentowych reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509).
Nowelizacja dostosowuje naszą ustawę do prawa unijnego, m.in. pozwala na wykonywanie zawodu rzecznika w Polsce
obywatelom państw Unii o potwierdzonych kwalifikacjach

i z biegłą znajomością języka polskiego. Szacuje się, że kilkadziesiąt osób z zagranicy będzie zainteresowanych wpisaniem
na listę rzeczników patentowych w Polsce (w ramach tzw. usług
transgranicznych).
Ponadto, nowelizacja reguluje stawki opłat rocznych za
aplikację, zakres szkoleń aplikantów i tryb odbywania egzaminów, dopuszcza również reklamę usług świadczonych przez
rzeczników patentowych m.in. w prasie i telewizji.
W Polsce działa obecnie około 950 rzeczników patentowych. Ich główną rolą jest występowanie w sądach i przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.
Żródło: „Rzeczpospolita” 12.05.2010r.

Komisja Europejska zdając sobie sprawę z wagi tego
problemu włączyła do swojego Planu Pracy na rok 2010 opracowanie rozporządzenia, które rozwiąże problemy związane
z tłumaczeniami, tak aby patent unijny mógł wejść w życie.
Źródło: „Rzeczpospolita” 12.05.2010r.

Łódzcy studenci wybrali
Najlepszą Firmę Wspierającą Młodych
Przedsiębiorców
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej i Inkubator
Technologiczny zostały docenione za pomoc młodym innowacyjnym firmom i mianowane do tytułu Najlepszej Firmy Wspierającej Młodych Przedsiębiorców. Decyzją Kapituły złożonej
z doktorantów, członków samorządów studenckich, kół naukowych i biur karier zaszczytny tytuł zdobyło Centrum Transferu
Technologii Politechniki Łódzkiej. Nagroda została wręczona
9 czerwca podczas uroczystej Gali Biznesu w Pałacu Poznańskiego zorganizowanej przez Studenckie Forum Business Centre Club.

Foto: www.sxc.hu
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Oznakowanie CE zobowiązuje
Symbol CE towarzyszy nam na każdym kroku. Czy wiemy jednak, co kryje się za tym znakiem?
CE to obowiązkowe oznakowanie będące deklaracją
producenta, że produkt wprowadzany na rynek w Europejskim
Obszarze Gospodarczym spełnia przepisy w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa. Wszystkie towary, od zabawek po komputer,
muszą posiadać oznakowanie „CE”. Jest ono obowiązkowe dla
22 kategorii produktów, wyjątek stanowią żywność, odzież i samochody, do których odnoszą się inne dyrektywy.
Producenci i dystrybutorzy odpowiedzialni są za stosowanie oznakowania i sprawdzenie produktu pod względem jego
zgodności z przepisami UE oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Jeśli towar jest importowany spoza UE, do importera
należy zapewnienie, by producent wywiązał się z ciążących na
nim zobowiązań.
O ile duże przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zdają
sobie sprawę ze swej odpowiedzialności, o tyle wiele MŚP jest
w dalszym ciągu zdezorientowanych co do znaczenia oznakowania CE i jakie niesie ono dla nich korzyści. W najbliższym
czasie Komisja Europejska rozpocznie kampanię, której celem
jest zwiększenie świadomości na ten temat wśród przedsiębiorców i konsumentów. Jak mówi Pani Mickaëlle Vergnaud, europejska koordynatorka projektu z francuskiej Izby Handlu i Przemysłu (CCI) w Essonne, „sprawą podstawową jest dotarcie z
informacją do MŚP, gdyż oznakowanie CE nie jest kwestią wyboru, ale obowiązkiem”.
Organizatorzy zamierzają wykorzystać Enterprise Europe Network, aby spopularyzować przesłanie kampanii:
„Oznakowanie CE czyni rynek europejski Twoim rynkiem”. Temu
celowi służyć internetowe okienko o oznakowaniu CE, publikacja ulotek i seminaria informacyjne podczas których, będą wymieniać się doświadczeniami.
Enterprise Europe Network, jako bezpośredni łącznik z małymi i średnimi przedsiębiorstwami odgrywa ważną
rolę w podnoszeniu świadomości przedsiębiorców na temat
oznakowania CE.
Na podstawie : Biuletyn EEN „Net Life. Monthly News for Network partners”
May 2010

Foto: www.sxc.hu
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Nowa Komisja Europejska bardziej
proinnowacyjna
Strategia Europa 2020 ma zapewnić UE wyjście
z kryzysu i przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania
następnego dziesięciolecia. Trzy najważniejsze priorytety Strategii to





wzrost zrównoważony,
wzrost oparty na spójności społecznej,

wzrost inteligentny, oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
Z realizacją tego ostatniego zadania zmierzy się nowa
Komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki, Pani Máire
Geoghegan-Quinn, która zapowiedziała, że opracowywany
obecnie nowy europejski plan badań i innowacji będzie zasadniczo różny od dotychczasowego. Nowym kierunkiem będzie
przede wszystkim przekrojowe podejście do badań naukowych.
Nowością jest także idea rozłożenia odpowiedzialności za obszar badań w obrębie Komisji Europejskiej, tak aby poszczególni komisarze, którzy sami zresztą biorą udział w opracowaniu
nowego planu, byli odpowiedzialni za badania naukowe w swoim obszarze działania. Nowy plan będzie również zawierać
sposoby mierzenia efektywności nakładów przeznaczanych na
badania i rozwój.
Według nowej Pani Komisarz, wszystkie kraje powinny współpracować i wspólnie rozwiązywać problemy, jednak
każdy region należy traktować indywidualnie. Założenie
z poprzedniej strategii rozwoju na lata 2000 - 2006 określające
nakłady na badania i rozwój na poziomie 3% PKB nie zostało
spełnione przez większość krajów. Tym razem z każdym państwem członkowskim Unia będzie pracować indywidualnie, aby
zdefiniować dla niego cele i plan zwiększenia inwestycji w tej
dziedzinie.
Pani Máire Geoghegan-Quinn zakłada, że plan, którego ogłoszenie przewidziane jest na jesień 2010r., przyniesie konkretne
rozwiązania dla promowania innowacyjności i usuwania barier
dla innowacji.
Nowa Komisarz pragnie, aby opinia publiczna była informowana, w jaki sposób miliardy euro z budżetu Unii wykorzystywane
są na badania, liczy również na większe zaangażowanie obywateli Unii w sprawy rozwoju nauki.
Na podstawie: http://www.euractiv.com/
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Nowe konkursy
Dotacje na e-usługi
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała
termin ogłoszenia konkursów na świadczenie e-usług dla
Działań 8.1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) i 8.2 (Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B) Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Zamiast planowanych dwóch konkursów, w 2010r.
odbędzie się jeden dla każdego z działań. Mikro i mali przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż rok, będą mogli
składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na
świadczeniu usług drogą elektroniczną od 30 lipca do 30
września 2010r. W przypadku firm z sektora MŚP zainteresowanych realizacją projektów typu B2B wnioski będą przyjmowane od 29 października do 30 listopada br. Do rozdysponowania zostało jeszcze odpowiednio 678 mln zł
(Działanie 8.1) i 1,5 mld zł (Działanie 8.2).
Projekty będą oceniane według nowych kryteriów.
Zmiany w ocenie wniosków mają na celu wybór jak najlepszych projektów, charakteryzujących się innowacyjnością,
trwałością, efektywnością kosztową i gwarantujących długotrwałe powodzenie na rynku. Z nowymi „Kryteriami wyboru
finansowanych operacji” można zapoznać się na stronie
www.parp.gov.pl .

Istotną zmianą dotyczącą Działania 8.1 jest zmniejszenie intensywności wsparcia z 85% do 70% wydatków
podlegających refundacji (poza osobami do 27 lat, które mogą liczyć na dotację do 80%) oraz wysokości wydatków kwalifikowanych z 1 mln zł. do 700 tys. zł.
Część zmian, jak np. obowiązek złożenia oświadczenia o braku powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami oraz możliwość złożenia tylko jednego wniosku
przez jednego wnioskodawcę do Regionalnej Instytucji Finansującej, właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy, ma na celu zmniejszenie pola do nadużyć.
W odniesieniu do Działania 8.2 zmiany dotyczą jedynie usunięcia wydatków na wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych w projekt
z kategorii kosztów kwalifikowanych. Z kolei do kategorii
kosztów kwalifikowanych dodano koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku wyłącznie do obsługi projektu oraz koszty związane z obsługą instrumentów
zabezpieczających realizację umowy.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl (ŁK)

Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji na temat nowych kryteriów i zasad konkursu można uzyskać
w Punkcie Konsultacyjnym przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje na rozwój eksportu przedsiębiorstw
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Wnioski
można składać od 31 maja 2010r. do 18 czerwca 2010r.

wanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie
dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/
usług na rynki docelowe.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z
sektora MŚP, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży, w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył
30%.

Dofinansowanie I Etapu nie może przekroczyć 80%
wydatków podlegających refundacji, ale nie więcej niż 10 tys.
zł. Dofinansowanie II Etapu nie może przekroczyć 50% wydatków podlegających refundacji, lecz nie więcej niż
200 tys. zł.

Dofinansowane mogą zostać projekty polegające na
opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa
(Etap I), a następnie wdrożeniu Planu (Etap II) poprzez wykorzystanie działań proeksportowych takich jak: udział
w targach i misjach zagranicznych jako wystawca, wyszuki-

Wnioski należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych dla siedziby wnioskodawcy.
W przypadku województwa łódzkiego taka rolę pełni Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego.
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Zaproszenie do składania wniosków do programu
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” ma
na celu promowanie przedsiębiorczości w Europie oraz
umożliwianie dostępu do nowych rynków i wspieranie w poszukiwaniu potencjalnych partnerów. Zgodnie z założeniem,
program ma pomóc przedsiębiorcom z sektora MŚP zdobyć
odpowiednie umiejętności, aby dobrze zarządzać firmą oraz
zdobyć doświadczanie dzięki stażom w przedsiębiorstwach
z innych krajów UE.

Program jest skierowany do:



początkujących przedsiębiorców – osób planujących
otworzyć działalność gospodarczą lub prowadzący
działalność nie dłużej niż 3 lata,



doświadczonych przedsiębiorców – firm gotowych
podjąć współpracę z początkującymi przedsiębiorcami
w celu rozwijania ich know-how i doświadczenia.

Termin składania wniosków: 28 czerwca 2010r.
Więcej informacji o programie i procedurze konkursowej:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258&lang=en

Zaprosili nas
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z Gimnazjum Nr 43 zorganizował konkurs
„O szkodliwości korupcji”
Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw etycznych wśród uczniów i ukazanie
negatywnego wpływu korupcji. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do wychowawców klas.
Zadaniem uczniów było wykonanie broszur prezentujących szkodliwy wpływ korupcji na różne
dziedziny życia.
Finał konkursu odbył się dnia 8 czerwca 2010r. w Gimnazjum NR 43 przy ul. Powszechnej 15.
Miło nam poinformować, że Fundacja była patronem konkursu i sponsorem nagród.

Instytut Nowych Technologii we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi i Łódzkim Regionalnym
Parkiem Naukowo – Technologicznym zorganizował VI edycję Konkursu

Lider Nowoczesnych Technologii 2010
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie firm, które inwestują w nowe technologie, stosują innowacyjne
rozwiązania w sposobie zarządzania oraz przestrzegają zasad etycznych w prowadzonej działalności. Nagrodą w Konkursie jest Statuetka Prezydenta Miasta Łodzi.
27 maja br. w Secesyjnej Elektrowni przy ul. Tymienieckiego odbyła się Gala Finałowa Konkursu
W kategorii „duże przedsiębiorstwo” pierwsze miejsce zajął Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wśród średnich przedsiębiorstw
tytuł otrzymał Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS - Maciej Kowalski, zaś w kategorii „mikro i małe przedsiębiorstwo” - Liw Care Technology Sp. z o.o.
Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła: Coba Solutions Sp. z o.o. za nowoczesne rozwiązania informatyczne
dla małych i średnich przedsiębiorstw i Scanlab Sp. z o.o. za działalność w zakresie usług medycznych
Podczas Gali wręczono również Kamerton Innowacyjności Bre Bank S.A. firmie Amii Sp. z o.o.
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez firmę Magellan S.A. otrzymał: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów.
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Seminarium „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców – wstępne wnioski z badań”
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zorganizowała seminarium prezentujące wstępne wyniki badań projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”, realizowanego pod patronatem Rady Rynku Pracy przy PKPP Lewiatan,
współfinansowanego z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Seminarium odbyło się 9 czerwca 2010r.
o godz. 11.00 w Hotelu Belweder, Warszawa, ul. Flory 2.
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi ułatwiających dopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. W czasie spotkania przedstawiono wyniki dotychczasowych prac i omówiono dalsze działania.
Inicjatywa PKPP Lewiatan jest zbieżna z ideą projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Kształcenie
i zatrudnienie - dostosowanie programów nauczania szkół wyższych do potrzeb gospodarki”. Był to międzynarodowy projekt,
współfinansowany ze środków Programu Erasmus, Uczenie się przez całe życie. Jego celem było opracowanie podstaw do
takiego dostosowania programów nauczania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych, aby umiejętności i kompetencje
zdobyte przez absolwentów odpowiadały potrzebom rynku pracy, zgłaszanym przez przedsiębiorców. Szczegółowe informacje
o projekcie znajdują się na stronie Fundacji . www.frp.lodz.pl w zakładce „Nasze projekty”.

KONKURS „ŁÓDZKI FILANTROP ROKU 2009” ROZSTRZYGNIĘTY!
19 maja 2010r. odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek i dyplomów laureatom V edycji konkursu „Łódzki Filantrop Roku”. Zgodnie z decyzją Kapituły Konkursu laureatami za rok 2009 zostali:
1.
Pani Magdalena Rysz - nominowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka studentka III
roku Uniwersytetu Medycznego, która organizuje wśród studentów zbiórki zabawek, ubrań i artykułów
szkolnych dla dzieci oraz pomaga w organizacji imprez dla dzieci
2.
Tesco Polska Sp. z o.o. - nominowane przez Fundację Happy Kids za udział w tworzeniu i prowadzeniu rodzinnych domów dziecka i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Ponadto dyplomy otrzymali: Pan Mariusz Kołodziejski nominowany przez Stowarzyszenie „POMOST”, Pani Aniela Bednarek
nominowana przez Ligę Kobiet Polskich, DELL Products Poland Sp. z o.o. nominowana przez Fundację Dom w Łodzi i Komputerowe Przetwarzanie Tekstów „Skrybencja” nominowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Konferencja MIKRO JEST PIĘKNE
Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich
i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową zorganizowała 8 czerwca 2010r. w siedzibie Senatu RP Konferencję poświęconą omówieniu warunków funkcjonowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw, m.in.
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, form wsparcia, dostępu do środków finansowych, relacji
między strukturami państwa, samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami.

XIX Międzynarodowa Konferencja IATEFL POLAND
IATEFL Poland zaprasza na XIX Międzynarodową Konferencję Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL POLAND, która odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy w dniach 17 – 19 września 2010r.
Tematyka konferencji dotyczy interdyscyplinarności i wielokulturowości w nauczaniu języka angielskiego i innych języków obcych, jak i w nauczaniu innych przedmiotów w językach obcych.
Szczegółowe informacje na stronie: www.iatefl.org.pl
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OFERTY KOOPERACJI
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek EEN świadczy m.in. usługi w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych. 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).
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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100422025DK

100506001RU

100323002EE

IE51S63H4G

100511041SK

100503028IT

Duńska firma produkująca zbiorniki na
olej poszukuje podwykonawców, którzy mogliby wytwarzać stalowe dna
zbiorników (materiał ST57, średnica/
grubość 1150/3 mm). Wielkość dostaw ok. 1200 – 1400 szt. rocznie.
Rosyjska firma specjalizująca się w
programowaniu kompleksowych systemów obiegu dokumentów elektronicznych poszukuje partnerów handlowych.
Estoński producent stalowych pieców
do saun, grzejników wody i przewodów kominowych poszukuje partnerów handlowych. Firma oferuje podwykonawstwo wyrobów metalowych
na zlecenie.
Grupa irlandzkich badaczy specjalizujących się w technologii polimerów,
elektronice i inżynierii chemicznej
opracowała urządzenie do zapobiegania odleżynom. Koncepcja tej maty
pod prześcieradło opiera się na węzłach wypełnionych cieczą magnetyczno-reologiczną (MR). Impuls elektryczny steruje efektem elektromagnetycznym i zmienia lepkość węzłów
MR. Grupa poszukuje partnerów przemysłowych do komercjalizacji urządzenia.
Słowacki producent części dla sektora
elektrotechnicznego poszukuje dostawców precyzyjnych elementów z
tworzyw sztucznych i metalu.
Włoska firma specjalizująca się w
produkcji maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych oferuje joint
venture w celu budowy wytwórni profili
plastikowych.

7.

100503027IT

Włoska firma specjalizująca się w
obróbce tworzyw sztucznych oferuje
joint venture dotyczące wytwarzania
rolek PCV do żaluzji.

8.

100503025IT

Włoska firma z dużym doświadczeniem w produkcji tworzyw metodą
wtrysku oferuje współpracę przy produkcji osłon/prowadnic do kabli elektrycznych.

9.

ES23D13HF9

Hiszpańska firma inżynieryjna specjalizująca się w akustyce i drganiach
poszukuje partnera z doświadczeniem
w projektach z dziedziny aerodynamiki i komputerowej dynamiki płynów
(CFD) w celu złożenia wspólnego
wniosku do Aeronautycznej Platformy
Czystego Nieba.

10.

91118028IT

Włoska firma produkująca drzwi wejściowe i wewnętrzne, antypożarowe i
szklane, poszukuje agentów i dystrybutorów.

11.

91120028DK

Duńska firma poszukuje dystrybutorów dla wysokowydajnych (ponad 90
%) bojlerów na biopaliwa o mocy od
12 do 280 kW.

12.

91125036ES

Katalońska firma obecna na rynku od
20 lat, wytwarzająca plastikowe maski
dla profesjonalnych malarzy, poszukuje partnerów handlowych. Firma
oferuje joint venture, usługi podwykonawstwa i dystrybucyjne.

13.

91207012DK

Duńska firma poszukuje dostawców
arkuszy z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

14.

91211029DE

Niemiecki producent termoplastycznych materiałów technicznych, formowanych wtryskowo poszukuje podwykonawców i partnerów handlowych.

15.

91211060DK

Duńska firma działająca jako podwykonawca maszyn, sprzętu transportowego i zbiorników poszukuje poddostawców.
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Biblioteka Fundacji
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp do
katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.
Polecamy Państwa uwadze następujące nowości:

K. Radziszewska (red.), Gdzie są Niemcy z tamtych lat? - wspomnienia łódzkich Niemców/Sag mir, wo die Deutschen
sind? Erinnerungen der lodzer Deutschen, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010
„Na przestrzeni dziesięcioleci łodzianie pracowali, cierpieli i pomagali sobie wzajemnie, niezależnie od tego, czy byli rzemieślnikami czy robotnikami, od tego jakiej byli narodowości i jakiego wyznania. W ten sposób narodził się „lodzermensch”, któremu zazdroszczono, ponieważ
był pracowity i umiał sobie radzić w życiu. Tego rodzaju społeczność mogła przetrwać tylko wtedy, kiedy nie myślano o ludziach w kategoriach narodowościowych, nieważne, czy było się Polakiem, Niemcem, Żydem czy Rosjaninem. Wszyscy musieli polegać na sobie wzajemnie.
Łódź była azylem dla wszystkich, którzy tu mieszkali. A skąd przybyli - nie miało znaczenia.” (z okładki)

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz.:
10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30
Szczegółowe informacje:
tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

TARGI
Targi Wiedza-Innowacyjność-Rozwój WIPRO 2010, Bydgoszcz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje
trzecią edycję Targów Innowacji WIPRO 2010 "Wiedza - Innowacyjność - Rozwój". Wystawa
odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2010r. na terenach Uniwersytetu w Fordonie. Uczestnikami będą zespoły badawcze publicznych jednostek naukowych o profilu technicznym,
przyrodniczym i medycznym. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dz. 4.2 udział w wystawie instytucji prezentujących swoje osiągnięcia badawcze jest nieodpłatny. Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów noclegów oraz dojazdu, a także bezpłatny catering podczas
imprezy.
Szczegółowe informacje dot. wystawy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:
www.wipro2010.utp.edu.pl
Więcej informacji udziela: Pani Lidia Kroskowska, tel. 56 657 14 52, e-mail: kroskowska@tarr.org.pl
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11. Niemiecko - Polskie Spotkanie Kooperacyjne
dla innowacyjnych przedsiębiorstw i usługodawców technicznych
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa, biura projektów, instytuty badawcze oraz firmy usługowe zainteresowane współpracą
z firmami niemieckimi .

23 czerwca 2010 (środa)
1000 - 1700
andel’s Hotel (Łódź, ul. Ogrodowa 17)
Udział przedsiębiorstw i instytucji z Polski jest bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem
strony internetowej:

http://www.frp.lodz.pl.

Pałac Biedermanna

Łódź
30 czerwca 2010 r., godz. 900 - 1445
Zgłoszenia i informacje:

W programie:

• Procedury w Urzędzie Patentowym RP

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

• Międzynarodowa ochrona wynalazków

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź,

• Dotacje na ochronę własności przemysłowej
–
p ra k t yc zn e
konkursy PARP

konsultacje

i

tel. (042) 630 36 67 / fax (042) 632 90 89

najbliższe

www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa

Druk finansowany ze środków
Unii Europejskiej i Budżetu Państwa

DOTACJE NA INNOWACJE

Patronat Prezesa
Urzędu Patentowego RP

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