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Nowy numer Biuletynu Informacyjnego
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości otwierają jak
zwykle artykuły przekrojowe – pierwszy jest
przeglądem wybranych dokumentów dotyczących
polityki państwa w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i MŚP w Polsce,
drugi zawiera analizę wykorzystania funduszy unijnych przez gminy
województwa łódzkiego i ocenę władz lokalnych w 2009r.
Sporo miejsca poświęcamy projektom, w których Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości brała lub bierze udział. Zachęcamy Państwa do
zapoznania się z informacją o projektach i do uczestnictwa w konferencjach,
seminariach i szkoleniach, które odbędą się w najbliższym czasie w Fundacji.
Wśród informacji dla przedsiębiorców zwracamy Państwa szczególną uwagę
na omówienie raportu PARP „Badanie innowacyjności mikroprzedsiębiorstw”,
który wskazuje, jak wiele pracy nas czeka, aby zwiększyć innowacyjność
gospodarki naszego kraju i województwa.
W dalszej części numeru stałe działy – konkursy o dotacje, ciekawe witryny
internetowe, nowości w bibliotece Fundacji.
Zapraszamy do lektury!
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strategicznych do 2015r. Część II1
Działania Rządu na rzecz przedsiębiorczości i realizujące zasadę: „MŚP przede wszystkim” 2 opisywane są nie tylko przez nadrzędne
dokumenty wskazujące wizję rozwoju społecznego-gospodarczego
kraju [Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowy Program Reform
na lata 2008-2011 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(NSRO) 2007-2013/Narodową Strategię Spójności (NSS) wraz z odpowiednimi programami operacyjnymi]. Na przestrzeni ostatnich 5 lat
opracowano i przyjęto szereg szczegółowych dokumentów strategicznych ukierunkowanych bardziej bezpośrednio na rozwój przedsiębiorczości i mających na względzie wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
1

Część I ukazała się w biuletynie nr 7-8 (60-61)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90 -103 Łódź
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cjami otoczenia biznesu w zakresie działalności innowacyjnej, motywowanie dużych firm do prowadzenia i wdrażania
wyników prac badawczych.

Foto: www.sxc.hu

Program Reformy Regulacji (przyjęty przez Radę
Ministrów 19 sierpnia 2006r.) to dokument określający podejście do polityki regulacyjnej w kontekście wymogów rozwoju
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Istotą reformy jest uproszczenie
istniejącego prawa, usprawnienie zasad tworzenia nowych
regulacji, uczestnictwo w programie uproszczeniowym na
szczeblu unijnym oraz zmiany instytucjonalno-organizacyjne
w administracji. Ponadto program zakłada ścisłą współpracę
z organizacjami przedsiębiorców, ośrodkami naukowymi
oraz organizacjami pozarządowymi.
Dokument Kierunki zwiększania innowacyjności
gospodarki na lata 2007-2013 (przyjęty przez Radę Ministrów 4 września 2006r.) określa jako strategiczny cel polityki
innowacyjnej „wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla
utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla
tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”. Wskazane są
przy tym cztery drogi rozwojowe, które składają się na strategię budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW): wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów, tworzenie nowych firm opartych
na innowacyjnych rozwiązaniach oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii oraz metod zarządzania wiedzą, stymulowanie
rozwoju współpracy pomiędzy firmami oraz firmami i instytu2

Kolejne opracowanie, Koncepcja horyzontalnej
polityki przemysłowej w Polsce (przyjęta przez Radę Ministrów 30 sierpnia 2007r.) dotyczy nowych założeń do polityki
przemysłowej, której celem ma być bardziej efektywne
wspieranie wzrostu gospodarczego w polskim przemyśle
poprzez wzrost jego konkurencyjności. Część wykonawcza
tej koncepcji przewiduje następujące działania: zestawienie
instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców ze źródeł publicznych (zebranie w jednym miejscu i cyklicznie aktualizowanie informacji na temat inicjatyw pomocowych o charakterze finansowym i niefinansowym), analiza konkurencyjności
sektorów przemysłowych (w celu wypełnienia luki informacyjnej, z jaką mają do czynienia przedsiębiorcy w okresie planowania strategicznego), foresight3 technologiczny przemysłu, a w ich rezultacie opracowanie Strategii Rozwoju Przemysłu4.
Z kolei celem Założeń do Strategii Promocji
Gospodarki Polskiej 2007-2015 (przyjętych przez Radę
Ministrów 27 marca 2007r.) jest zwiększenie znaczenia polskiej gospodarki w gospodarce światowej poprzez poprawę
jej wizerunku i wzmocnienie powiązań międzynarodowych
polskich przedsiębiorstw5.
Rozwój przedsiębiorczości i MŚP stanowi punkt wyjścia, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, dla działań
Ministerstwa Gospodarki. Jak wynika z Planu Strategicznego
Ministerstwa Gospodarki6, misją jest stworzenie najlepszych
w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a usytuowanym na pierwszym miejscu celem strategicznym jest wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności
i konkurencyjności. Cel ten ma być realizowany za pomocą
trzech celów operacyjnych: koordynacji wdrażania odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości.

Wykaz ten opracowano na podstawie dokumentu Działania Rządu na rzecz przedsiębiorczości (projekt z 23.08.2007). Informacja na temat tego dokumentu
dostępna jest w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki z upoważnienia Ministra G. Hencelewskiej (z dnia 8.12.2008r.) na interpelację nr
6179 w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w
poszczególnych ministerstwach http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4D8F6144; projekt dokumentu mimo, iż dotąd nie przyjęty i nie rozpowszechniany w Internecie przez Ministerstwo z uwagi na trwające jeszcze nad nim prace (informacja ustna od pracownika MG) znajduje się na: http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?
place=Lead06&news_cat_id=118&news_id=3421&layout=2&page=text
3
Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, służący jako narzędzie podejmowania bieżących decyzji i mobilizowania wspólnych działań. http://www.ippt.gov.pl/foresight/foresight-narodowy.html
4
Z informacji dostępnej w odpowiedzi Ministra Gospodarki W. Pawlaka (z dnia 2110.2008r.) na interpelację nr 5150 w sprawie Strategii Rozwoju Przemysłu wynika, że dokument Strategia Rozwoju Przemysłu ma być opracowany w 2010r., http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0523D80A
5
Zakończenie prac nad Strategią Promocji Gospodarki Polskiej 2007-2015 planowane było na III kwartał 2007r.
Dotąd nie przyjęto takiego dokumentu - brak go w Wykazie obowiązujących dokumentów strategicznych - stan na koniec czerwca 2010r.
6
Dokument zatwierdzony przez Ministra W. Pawlaka 3 lutego 2010r. http://bip.mg.gov.pl/files/upload/9831/PlanStrategicznybz.pdf
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Koordynacja wdrażania Strategii Lizbońskiej wiąże
się z przygotowaniem i realizacją Krajowego Programu Reform, rozwój gospodarki opartej na wiedzy wynika z realizacji
strategii Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na
lata 2007-2013, natomiast w ramach rozwoju przedsiębiorczości planowane są następujące prace:

-

przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i MŚP z uwzględnieniem aspektów krajowych oraz
regionalnych, stanowiący ewaluację prowadzonej
polityki, wskazujący rekomendacje do określenia dalszych kierunków rozwoju;

-

promocja zasady „MŚP przede wszystkim – Think
Small First”;

-

prowadzenie badań i analiz oraz opracowywanie rekomendacji na rzecz podjęcia działań wspierających
MŚP i rozwój przedsiębiorczości, m.in. w ramach
implementacji zasad Small Business Act dla Europy
(COM [2008] 394) oraz tworzenia Strategii uczenia
się przez całe życie (Plan Strategiczny MG, s. 7-8).

Foto: www.sxc.hu

W ramach drugiego priorytetu strategicznego Ministerstwa Gospodarki pt. „Lepsze regulacje prawne” realizowane są działania pod hasłem „przedsiębiorca ma prawo”.
Działania te mają służyć wdrożeniu rozwiązań, które zapewnią tworzenie i funkcjonowanie efektywnych, stabilnych
i przejrzystych regulacji gospodarczych. Pozostałe cele strategiczne to: „Partnerstwo dla rozwoju gospodarczego”,
„Aktywność na rynku międzynarodowym”, „Bezpieczeństwo
gospodarcze kraju, sprawna administracja”.
W Polsce jak dotąd brak jest osobnego dokumentu
strategicznego wyznaczającego politykę rozwoju przedsiębiorczości. Co więcej, istnieją trudności w rozpoznaniu polityki Rządu ze względu na rozproszenie informacji w różnych
dokumentach strategicznych, na co wskazuje również raport
OECD z 2009r. Review of SME and Entrepreneurship Issues
and Policies at National and Local Levels in Poland 7. Raport
ten dostarcza diagnozy obecnej sytuacji oraz zawiera katalog szczegółowych propozycji rozwiązań i rekomendacji oraz
najlepszych praktyk, które, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki, mogą stać się podstawą do wypracowania założeń nowoczesnej polityki wobec firm i rozwoju
przedsiębiorczości8. Ministerstwo nie informuje jednak, jak te
rekomendacje zostaną przez polski rząd wykorzystane.

Foto: www.sxc.hu

Autor: dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Katedra Socjologii Edukacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
7
8

Dostępny jedynie wersji angielskiej http://www.oecd.org/dataoecd/21/55/44729520.pdf
Mikro jest piękne http://www.mg.gov.pl/node/10785
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Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego w 2009r.
Dwudziestolecie odrodzenia się samorządu
terytorialnego w Polsce to dobry moment na podsumowanie dokonań władz lokalnych. Przygotowane przez Rzeczpospolitą1 rankingi klasyfikują gminy według dwóch kategorii. Pierwsza z nich
powstała w wyniku analizy pozyskiwanych funduszy europejskich2, w drugiej brane są pod uwagę
również dane o jakości życia i dynamice wzrostu
procesów inwestycyjnych.
Niekwestionowanym liderem wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich (tab. 1) jest Uniejów (78,26 pkt.) z województwa łódzkiego, który wyprzedza Hel o 28 punktów
i Wisłę o ponad 40 punktów. Dość wysokie miejsca zajmują
Krośniewice (9), Konstantynów Łódzki (20) oraz Wieruszów
(24). Inne jednostki z województwa łódzkiego otrzymały
mniej niż 12 punktów i uplasowały się w drugiej pięćdziesiątce rankingu.
Tabela 1.
Fundusze unijne – gminy miejskie i miejsko-wiejskie z województwa
łódzkiego
Pozycja w
rankingu
krajowym

Miejscowość

Suma
punktów

Przychody z UE
w 2009r.
(zł/osoba)

Umowy
podpisane
w 2009r.
(zł/osoba)

Liczba podpisanych umów
w 2009r. (szt.)

5

1

Uniejów

78,26

2 720

6 264

9

Krośniewice

21,67

611

2 061

4

20

Konstantynów Łódzki

18,73

92

2 755

12

24

Wieruszów

17,56

616

1 292

3

54

Rawa Mazowiecka

11,28

361

628

8

75

Pajęczno

9,52

288

572

7

78

Sulejów

9,48

68

1 279

7

79

Poddębice

9,38

270

758

4

80

Zduńska
Wola

9,12

196

224

18

84

Łask

8,96

230

702

6

88

Łęczyca

8,63

251

260

12

92

Sieradz

8,45

415

54

5

100

Bełchatów

8,20

179

562

9

Źródło: na podstawie danych z opracowania „Europejski samorząd”, dodatek do dziennika Rzeczpospolita, 21 lipca 2010 r.
1

W grupie miast na prawach powiatu (tab. 2) prowadzi
Piotrków Trybunalski (62,49 pkt.). Swoją pozycję zawdzięcza
umowie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.
11 pozycję w rankingu zajmuje Łódź (37,61 pkt.), która
plasuje się najwyżej, biorąc pod uwagę liczbę ludności.
Poznań, który zwyciężył w Rankingu samorządów3 w tej
klasyfikacji zajmuje 31 miejsce (12,34 pkt.).
Tabela 2.
Fundusze unijne – miasta na prawach powiatu z województwa
łódzkiego
Pozycja
w rankingu krajowym

Miejscowość

Suma
punktów

Przychody
z UE w 2009r.
(zł/osoba)

Umowy
podpisane
w 2009r.
(zł/osoba)

Liczba
podpisanych umów
w 2009r.
(szt.)

1

Piotrków
Trybunalski

62,49

193

2 457

6

11

Łódź

37,61

379

461

46

26

Skierniewice

18,51

90

538

19

Źródło: jak do Tab. 1.

Foto: pl.wikipedia.org

”Ranking samorządów 2010” oraz „Europejski samorząd”, dodatki do Rzeczpospolitej, 21 lipca 2010r.
Kryterium przyznawania punktów: 45 pkt. – wartość wykazanych w budżecie za 2009r. dochodów z funduszy w przeliczeniu na mieszkańca, 50 pkt. – łączna
wartość umów o dofinansowanie zawartych przez samorząd w 2009r. w przeliczeniu na mieszkańca, 5 pkt. – liczba umów; maksymalna liczba punktów – 100.
3
”Ranking samorządów 2010”, dodatek do Rzeczpospolitej, 21 lipca 2010r.
2
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W ostatniej kategorii rankingu (tab. 3) najwyższą
pozycję z gmin wiejskich województwa łódzkiego zajmuje
gmina Rząśnia, która uzyskała 43,60 punktów, co dało jej
czwarte miejsce. W czołówce jest jeszcze Paradyż (40,37
pkt. i 6 miejsce) oraz Wolbórz (27,31 pkt. i 12 miejsce).
W pierwszej setce sklasyfikowanych zostało 17 gmin
z łódzkiego.
Tabela 3.
Fundusze unijne – gminy wiejskie z województwa łódzkiego

Pozycja w
rankingu
krajowym

Miejscowość

Suma
punktów

Przychody
z UE
w 2009r.
(zł/osoba)

Umowy
podpisane
w 2009r.
(zł/osoba)

Liczba podpisanych umów
w 2009r. (szt.)

4

Rząśnia

43,60

413

4 304

2

6

Paradyż

40,37

8

4 275

3

12

Wolbórz

27,31

78

2 735

4

19

Wierzchlas

23,12

64

2 289

4

23

Wartkowice

20,85

48

2 101

3

26

Szczerców

20,16

758

1 379

3

30

Moszczenica

19,59

438

1 289

10

37

Lipce Reymontowskie

16,85

123

1 550

4

40

Ujazd

16,53

96

1 631

47

Brzeźnio

15,32

389

52

Mniszków

14,54

59

Rokiciny

72

Tabela 4.
Ranking samorządów –
z województwa łódzkiego

Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2008r.

9

9

2

11

1 003

7

93

1 415

13,97

552

Bolimów

12,39

81

Wola Krzysztoporska

83

gminy

miejskie

i

miejsko-wiejskie

Ocena jakości gminy
Miejscowość
Suma
punktów

za sytuację
finansową

za zarządzanie

Aleksandrów
Łódzki

54,94

30,87

24,07

29

Sieradz

54,56

34,99

19,57

29

45

Uniejów

51,01

37,24

13,77

2

35

19

Stryków

50,23

33,07

17,15

980

1

38

39

Zelów

49,73

36,13

13,60

77

1 104

4

56

52

Poddębice

46,87

30,52

16,35

11,86

55

1 111

3
74

65

Konstantynów
Łódzki

44,61

31,16

13,46

Parzęczew

11,81

164

732

9

96

Dąbrowice

10,83

169

849

4

75

-

Zduńska Wola

44,43

26,92

17,51

99

Białaczów

10,63

298

754

3

93

-

Zgierz

40,53

28,17

12,36

100

-

Warta

38,83

29,54

9,29

Powyższe zestawienia wskazują na dobrą sytuację
gmin z województwa łódzkiego pod względem pozyskiwania
funduszy unijnych oraz podpisywania umów o dofinansowanie. W kategoriach gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz
miast na prawach powiatu prowadzą jednostki z łódzkiego
z dość wyraźną przewagą punktową. Na uwagę zasługuje
5

Drugie zestawienie – Ranking samorządów4, powstał
w celu oceny samorządów za lata 2006-2009 pod względem
dbałości o rozwój i ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców5. Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz ankiet, na które
odpowiadały gminy, powstał ranking, którego zwycięzcą
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (tab. 4) został
wielkopolski Kórnik (62,78 pkt.). Najwyżej sklasyfikowaną
łódzką gminą jest Aleksandrów Łódzki (54,94 pkt.
i 9 miejsce), a dwa miejsca niżej uplasował się Sieradz.

Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2009r.

Źródło: jak do Tab. 1.

4

również pierwsze miejsce Łodzi pod względem największej
liczby podpisanych umów ze wszystkich polskich miast na
prawach powiatu. W 2009r. Łódź zawarła 46 umów.

Źródło: na podstawie danych z opracowania w „Rankingu samorządów 2010”, dodatku do dziennika Rzeczpospolita, 21 lipca 2010 r.

W grupie miast na prawach powiatu pierwsze miejsce
przypadło Poznaniowi, który uzyskał 73,51 pkt. Miejsca
w pierwszej piątce zajęło Trójmiasto – Sopot (2 miejsce
i 71,46 pkt.), Gdańsk (4 miejsce i 68,77 pkt.) i Gdynia

”Ranking samorządów 2010”, dodatek do Rzeczpospolitej, 21 lipca 2010r.
Kryteria oceny: dynamika wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2006-2009, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007-2009, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006-2009, nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodu w
latach 2007-2009, dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2006-2009, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006-2009,
dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w latach 2006-2009, transport i łączność, ochrona środowiska. Do gmin została wysłana ankieta, w
której pytano m.in. o udział wydatków na organizacje pozarządowe, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę nowych podmiotów gospodarczych, normę ISO, promocję jednostki, stopę bezrobocia, politykę wspierania przedsiębiorczości i inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nad przebiegiem konkursu i oceną ankiet pracowała kapituła, składająca się z przedstawicieli
instytucji samorządowych, finansowych, rządowych oraz dziennikarzy. Jej członkami byli m.in. prof. dr hab. Michał Kulesza – twórca reformy samorządowej,
Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krzysztof Herman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego.
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(5 miejsce i 67,28 pkt.). Na trzeciej pozycji uplasował się
Wrocław, który zgromadził 69,18 pkt. Łódź zdobyła 65,20
pkt. i zajęła szóste miejsce w zestawieniu. Należy odnotować awans w 2009r. stolicy województwa łódzkiego do
czołówki spoza pierwszej dziesiątki w 2008r. Pozostałe dwa
miasta na prawach powiatu z regionu łódzkiego zajęły miejsca pod koniec stawki 50 sklasyfikowanych samorządów –
Piotrków Trybunalski był 41, a Skierniewice 42. Miasta te nie
brały udziału w ubiegłorocznej edycji rankingu.
Tabela 5.
Ranking samorządów – miasta na prawach powiatu z województwa
łódzkiego
Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2009r.

Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2008r.

6

11

41

42

Ocena jakości gminy
Miejscowość
Suma
punktów

za sytuację
finansową

za zarządzanie

Łódź

65,20

36,07

29,13

-

Piotrków
Trybunalski

50,78

30,72

20,06

-

Skierniewice

49,36

32,66

16,71

Źródło: jak do tab. 4.

W gronie gmin wiejskich jednostki z województwa
łódzkiego wypadają dość słabo. Najlepsza z łódzkich,
– Wolbórz (42,96 pkt.), zajęła w 2009r. 77 miejsce, na które
awansowała z 91 w 2008r. Duży spadek zanotował Ksawerów, który z 36 miejsca w 2008r., sklasyfikowany został na
79 miejscu w 2009r. Pozostałe dwie gminy reprezentujące
województwo łódzkie to Nowosolna (80 miejsce) i Grabica
(100 miejsce). Zwycięstwo przypadło w tej kategorii gminie
Zabierzów z małopolskiego, która uzyskała 65,42 pkt. Ubiegłoroczny lider, Kobylanka z zachodniopomorskiego zajęła
w tym roku 2 pozycję.

Z załączonych zestawień wynika, iż wysokość przychodów z Unii oraz wartość umów w przeliczeniu na mieszkańca nie są jedynymi czynnikami decydującymi o zajęciu
wysokiego miejsca w Rankingu samorządów. Najlepszym
przykładem jest Poznań, który pod względem wykorzystania
funduszy europejskich w 2009r. zajął dopiero 31 miejsce,
jednak w klasyfikacji biorącej pod uwagę dynamikę wzrostu
wydatków inwestycyjnych, jakość systemu edukacji czy
stopę bezrobocia, wygrał to zestawienie. Przyczyny takiego
stanu rzeczy należy upatrywać w dość wysokim poziomie
rozwoju jednostek przodujących w rankingu, które lepiej
radzą sobie z wykorzystywaniem istniejących zasobów.
Dwa omawiane rankingi ukazują jeszcze jedną specyficzną cechę, która jest szczególnie widoczna wśród miast
na prawach powiatu – wysokie miejsca zajmują samorządy
z tzw. ściany wschodniej: Białystok, Suwałki, Tarnów,
Zamość czy Krosno, które pozyskują fundusze europejskie
często w większych sumach niż miasta z lepiej rozwiniętych
gospodarczo regionów kraju. Dzięki temu istnieje nadzieja,
że dotychczas niedoinwestowane tereny szybko dogonią
krajową czołówkę.
Z analizy rankingów wynika, że oprócz wysokości
pozyskiwanych środków, o tym, jaki poziom rozwoju osiąga
dana gmina decydują uwarunkowania społecznogospodarcze i historyczne, oraz jakość zarządzania jednostką. Proces rozwoju jest wieloetapowy i długotrwały, dlatego
tak ważne jest konsekwentne realizowanie założeń przyjętych w strategiach i planach rozwoju lokalnego.

Tabela 6.
Ranking samorządów – gminy wiejskie z województwa łódzkiego
Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2009r.

Pozycja
w rankingu
krajowym
w 2008r.

77

91

79

Ocena jakości gminy
Miejscowość

Suma
punktów

za sytuację
finansową

za zarządzanie

Wolbórz

42,96

28,08

14,88

36

Ksawerów

42,90

28,63

14,26

80

-

Nowosolna

42,73

29,69

13,04

100

-

Grabica

38,85

27,36

11,50

Źródło: jak do tab. 4.
Foto: www.sxc.hu; pl.wikipedia.org

Przygotował: Michał Kucharczyk (FRP)
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NASZE PROJEKTY

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - członek sieci IPREG
i
Uniwersytet Łódzki
zapraszają na wykład

Assessing the Impact of Public Policies to Support New and Small Enterprises
Wykład wygłosi

Profesor David J. Storey
University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania
ekspert projektu IPREG na lata 2009-2011: Entrepreneurship and SME policy across Europe

Wykład odbędzie się 12 października 2010r. o godz. 10.00,
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,ul. Matejki 22/26.
IPREG (Innovative Policy Research for Economic Growth) to międzynarodowa sieć skoncentrowana na poszukiwaniu
w 3 sferach: polityki, badań naukowych i biznesu innowacyjnych rozwiązań dla lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego krajów europejskich.
Członkami sieci IPREG są prestiżowe uczelnie, agendy rządowe i instytucje otoczenia biznesu z całej Europy. Polskę reprezentuje Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, udział w projekcie IPREG objęty został honorowym patronatem Ministra
Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji o sieci IPREG: www.ipreg.org

CSR Agrofood Ecological Industry in the EU
8 czerwca 2010r. w Murcii,
Hiszpania, odbyło się spotkanie
partnerskie zamykające Projekt
CSR Agrofood Ecological Industry in the EU (Społeczna odpowiedzialność biznesu w
przedsiębiorstwach branży ekologicznego przetwórstwa
żywności). Wydarzenie miało na celu prezentację rezultatów Projektu, doświadczeń partnerów oraz uhonorowanie
certyfikatami firm uczestniczących w projekcie.
W spotkaniu, obok Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, wzięli udział przedstawiciele partnerów Projektu,
m.in.: dyrektor INFO - Instituto de Fomento Región de
Murcia (lider projektu), prezes oraz sekretarz generalny
CROEM - Confederacion Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia, przedstawiciele Alintec - Alleanze
per l'innovazione tecnologica, a także przedstawiciele ConConsejería de Universidades, Empresa e Innovación de
Murcia,
prezes
hiszpańskiej
kancelarii
prawniczej
GARRIGUES oraz przedsiębiorcy. Fundację Rozwoju

Foto: FRP

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania. 2-ga z lewej
w 1-szym rzędzie Maria Jesus Cachorro Sanchez, koordynator ze
strony INFO, lidera projektu

Przedsiębiorczości reprezentowały Pani dr Ewa SadowskaKowalska, Pani dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska oraz Pani
Małgorzata Bujacz, która przedstawiła prezentację na temat
doświadczeń związanych z udziałem w projekcie oraz krótkie spojrzenie na rozwój idei Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu w Polsce.
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Projekt CSR Agrofood miał za zadanie rozpowszechnić ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
wśród przetwórców ekologicznej żywności oraz stworzyć
stałe forum wymiany informacji między krajami UE w celu
wymiany dobrych praktyk CSR. Zidentyfikowaniu takich
praktyk w przedsiębiorstwach służyły badania ankietowe
obejmujące obszary: biznesu, społeczny i ochrony środowiska. Każdy z Partnerów przeprowadził badania ankietowe
wśród 20 firm grupy docelowej.
W Polsce uczestnikami były następujące firmy:
 „Biohurt” Tomasz Czubachowski – Pokrzydowo, woj.

CSR to strategia biznesowa i zarazem filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, polegająca na tym, że
przedsiębiorstwa w swojej działalności dobrowolnie podejmują zobowiązania etyczne, ekologiczne i społeczne, wykraczające poza normy obowiązującego prawa. Nie przeczy to
w niczym faktowi, że sensem istnienia biznesu jest generowanie zysku, a jego podstawową odpowiedzialnością dawanie ludziom pracy i przestrzeganie prawa. Badania nad CSR
wskazują, że przedsiębiorstwa zarządzane w sposób społecznie odpowiedzialny osiągną w przyszłości lepsze wyniki
i wyższą pozycję na rynku niż te, które nie zaangażowały
swoich środków w działania CSR.

kujawsko-pomorskie,
 „Bioveri” – Dąbrówka Wielka, woj. łódzkie,
 Eko Borówka - Kazimierzów, woj. łódzkie,
 Ekoprodukt - Częstochowa,
 Firma Bracia Urbanek Sp. j. – Łowicz, woj. łódzkie
 G.P.H.U. „Kapusta” - Nieborów, woj. łódzkie
 Inter Solar Sp. z o.o. - Buczek, woj. łódzkie,
 Jantoń S.A. S.k. – Dobroń, woj. łódzkie,

Projekt, realizowany od stycznia 2009 do czerwca
2010, był współfinansowany przez Komisję Europejską
w ramach EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rezultatem Projektu jest m.in. podręcznik „Dobrych
Praktyk CSR” (w j. angielskim), który można pobrać ze
strony www.csr-agrofood.eu.
Foto: FRP

 OK. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. - Przeworsk,
 Piekarnia „Podpora” - Łódź,
 Piekarnia Marian Sujka - Konopnica, woj. łódzkie,
 Piwomar - Browar Koreb -Łask, woj. łódzkie,
 PPH Biofluid Sp. j. - Tuszyn, woj. łódzkie,
 PPHU „GRABOWSKI” – Pabianice, woj. łódzkie,
 PPHU Stepol - Kutno, woj. łódzkie,
 Przetwórstwo Grzybów Myszkowiec Sp. z o.o. - Parczew,

woj. lubelskie,
 Symbio Polska S.A. - Warszawa,
 Terra Sp. z o.o. - Warszawa,
 Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska - Pokrzy-

dowo, woj. kujawsko-pomorskie
 Zakład Piekarniczy Olszyńscy – Koluszki, woj. łódzkie.

Dr Ewa Sadowska-Kowalska odbiera certyfikaty dla polskich uczestników projektu

Autor: Małgorzata Bujacz (FRP)

29 września 2010r. o godz. 11.00
w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości odbędzie się uroczyste seminarium

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w przedsiębiorstwach europejskich,
podczas którego polskie firmy uczestniczące w projekcie CSR Agrofood
zostaną uhonorowane certyfikatami.
Zapraszamy przedsiębiorców z sektora spożywczego i wszystkich zainteresowanych tematem
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do udziału w seminarium.
Zaproszenie i program seminarium – patrz www.frp.lodz.pl
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ośrodek Enterprise Europe Network
zaprasza na konferencję

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach europejskich
Celem konferencji jest promocja międzynarodowej mobilności uczniów szkół zawodowych. Przedstawimy innowacyjny
podręcznik Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach europejskich. Q-Placements. Publikacja zawiera niezbędne
informacje i wskazówki ułatwiające organizację międzynarodowych praktyk zawodowych.
Podręcznik powstał w Projekcie Training Placements in Foreign Enterprises for Vocational Training Students:
an European Approach for Quality – Q-Placements, w którym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowała
Polskę w międzynarodowym konsorcjum.
Uczestnicy konferencji otrzymają książkę bezpłatnie dzięki współfinansowaniu Urzędu Miasta Łodzi.

Udział w konferencji zapowiedziała Pani Wiesława Zewald
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.
Konferencja odbędzie się dnia 30 września 2010r. o godz. 11.30
w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi.

Strona internetowa projektu: www.q-placements.eu, www.frp.lodz.pl, dział „Nasze projekty”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz
z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne szkolenie:

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!
Komisja Europejska utworzyła bazę ekspertów dla oceny projektów w 7 Programie Ramowym (2007-2013). Ekspertami oceniającymi, tzw. ewaluatorami, mogą zostać osoby ze sfery badawczo-rozwojowej, a także przedstawiciele biznesu.
Doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie własnych
projektów do 7.PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu
i otrzymanie funduszy unijnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla naukowców i przedsiębiorców ze stopniem naukowym doktora i biegłą znajomością
języka angielskiego. Prosimy o zgłoszenie udziału do 1 października 2010r. na adres fundacja@frp.lodz.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 42 630 36 67.
Prosimy o przyniesienie własnych laptopów z obsługą Wi-Fi.
Szkolenie odbędzie się 5 października 2010r. o godz. 11.00, w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 86.
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Badanie innowacyjności mikroprzedsiębiorstw
Badania przedsiębiorstw pod kątem ich działań innowacyjnych obejmowało następujące zagadnienia:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła
przeprowadzenie w 2010r. ogólnopolskiego „Badania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw”.
Innowacyjność nie ma jednolitej i powszechnie akceptowanej definicji. W badaniu wykorzystano definicję zaproponowaną przez podręcznik Oslo Manual 2005, który określa
innowacyjność jako zdolność przedsiębiorstw do tworzenia
i wdrażania innowacji oraz faktyczną umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub
zmienionych procesów technologicznych czy organizacyjnotechnicznych.





rodzaje i stopień nowości innowacji,







źródła informacji dla innowacji,

nakłady na działalność innowacyjną,
wpływ innowacji na wyniki działalności przedsiębiorstwa,
cele działalności innowacyjnej,
przeszkody utrudniające wprowadzanie innowacji,
powiązania w procesie innowacyjnym
nabywanie prawa własności do innowacji.

Badanie objęło 1500 z 1,8 miliona najmniejszych polskich firm, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników.
W sumie zatrudniają one 3,7 mln osób.

ZRÓŻNICOWANIE INNOWACYJNOŚCI MIKROFIRM

Źródło: Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce”, PARP, Warszawa 2010
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Wyniki badania wykazały, że po 6 latach członkostwa
Polski w Unii Europejskiej poziom innowacyjności naszych
mikroprzedsiębiorstw jest w dalszym ciągu niski. Tylko co
czwarte mikroprzedsiębiorstwo można uznać za innowacyjne, a jedynie co dwudzieste wprowadziło ostatnio zmiany,
które byłyby nowościami na skalę europejską lub światową.
Jeśli chodzi o rodzaj działalności, najbardziej innowacyjne okazały się mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się usługami, szczególnie ochroną zdrowia, hotelarstwem i restauracjami - ok. 40% wprowadziło ostatnio innowacje. Na drugim
miejscu, z wynikiem 30%, plasują się firmy z sektora pośrednictwa finansowego oraz firmy zajmujące się edukacją. Najmniej innowacji wprowadzają mikroprzedsiębiorcy w sferze
handlu i przemysłu.
Ze względu na region działania, najwięcej innowacyjnych firm mieści się w województwach o wysokim potencjale
gospodarczym, atrakcyjnych dla inwestorów, takich jak mazowieckie, dolnośląskie oraz śląskie. Najmniej innowacyjne
są mikroprzedsiębiorstwa z województw podlaskiego i podkarpackiego.

Województwo łódzkie znalazło się w klasie C, wśród
województw o niskiej atrakcyjności dla inwestorów. Jeśli chodzi o innowacyjność łódzkich przedsiębiorstw, 35,5% wszystkich mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim zostało
uznanych za innowacyjne, co daje nam 3. miejsce w kraju
i wynik lepszy niż np. województwa mazowieckiego. Jednak
w skali całego kraju w naszym województwie działa tylko
8,5% innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw.
Badanie wykazało, że polskie mikroprzedsiębiorstwa
doceniają wagę innowacji dla jakości oferowanych produktów i pozycji rynkowej firmy, napotykają jednak bariery utrudniające lub uniemożliwiające wdrożenie rozwiązań innowacyjnych.
Pełny raport z badania dostępny jest w Internecie:
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PARP_ tresci/
Innowacyjnosc_mikroprzedsiebiorstw_w_Polsce.pdf oraz
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie można
otrzymać bezpłatnie jego wersję papierową.
Raport znajduje się również w księgozbiorze Fundacji – patrz
str.18. (AF)

Na podstawie: Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polce”, PARP, Warszawa 2010

7. PROGRAM RAMOWY
1,32 mld € na granty!
Kto jest zdolny, ma pomysł i znaczący dorobek
naukowy, niech przygotowuje wniosek!
Europejska Rada Badań (European Research
Council – ERC) ogłosiła konkursy na projekty
Programu „Pomysły” (IDEAS) dla początkujących
naukowców (Starting Grants) i doświadczonych
naukowców (Advanced Grants). Łączny budżet
wyniesie 1,32 mld €.

Terminy składania wniosków (zawsze do godz. 17.00):
Starting
Grants

Advanced
Grants

Nauki fizyczne i inżynierskie

14.10.2010

09.02.2011

Nauki o życiu

09.11.2010

10.03.2011

Nauki społeczne i humanistyczne 24.11.2010

06.04.2011

Przewodnik dla wnioskodawców:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm , link „Find a call”.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
zorganizuje zajęcia warsztatowe dla osób przygotowujących
wnioski. Terminy zostaną podane we wrześniu i grudniu
2010r. na stronie http://www.kpk.gov.pl/.
Na podstawie: http://www.kpk.gov.pl/.
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WAŻNE INFORMACJE
Informacja MSWiA
Z Wydziału Komunikacji i Promocji MSWiA otrzymaliśmy następującą „Informację dotyczącą
działań na rzecz romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, koordynowanych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji” z prośbą o jej rozpropagowanie, co niniejszym czynimy:
Informacja dotycząca działań na rzecz romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Skrót)
Społeczność romska w Polsce jest jedyną mniejszością, której sytuacja społeczna i socjalna w sposób znaczący
odbiega od sytuacji ogółu społeczeństwa. Większość problemów, które dotykają istotną część społeczności romskiej
(bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne) wiąże się z bardzo niskim poziomem edukacji, a co za tym idzie brakiem
kwalifikacji zawodowych generujących złą sytuację ekonomiczną rodzin romskich.Głównym elementem wsparcia udzielanego społeczności romskiej jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce. Podejmowane w ramach Programu działania obejmują zadania z zakresu edukacji (priorytetowe), poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej oraz edukacji obywatelskiej Romów.
Środki wydatkowane w ramach Programu są dotacjami celowymi - oznacza to, że przekazywane są według ściśle
określonych procedur na konkretne, ściśle opisane i formalnie zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji działania, które są zgodne z założeniami Programu oraz przepisami prawa.
W celu intensyfikacji działań na rzecz Romów, MSWiA podjęło się wdrożenia tzw. „komponentu romskiego” (Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej - projekty konkursowe w ramach Priorytetu I Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych). Wdrażanie finansowanego ze środków europejskich „komponentu romskiego” powinno być spójne z realizacją rządowego Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce, dlatego obejmuje projekty dotyczące edukacji (priorytetowe), zatrudnienia, integracji
społecznej, zdrowia, aktywizacji w sferze życia obywatelskiego oraz wiedzy o społeczności romskiej. Realizacja
powyższych zadań jest powierzana beneficjentom w wyniku otwartego konkursu.
Wsparcie i pomoc udzielane ze środków pozostających w dyspozycji MSWiA, którego ostatecznym beneficjentem są
poszczególne osoby czy rodziny, nie może być przekazywana w formie gotówkowej (jedynym wyjątkiem jest program
stypendialny dla studentów pochodzenia romskiego). Ponadto w ramach wsparcia udzielanego ze środków MSWiA nie ma
możliwości sfinansowania lub refundacji zakupu lekarstw, usług medycznych, węgla/opału, odzieży itp. - wsparcie tego rodzaju realizowane jest, na zasadach ogólnych, przez gminne ośrodki pomocy społecznej.
Należy podkreślić, że Zespół do Spraw Romskich, tak jak Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, w ramach której działa Zespół, są ciałami opiniującymi i doradczymi dla organów administracji rządowej i ich
przedstawicieli, w tym bezpośrednio dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tzn. nie podejmują żadnych decyzji
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczanych na rzecz Romów. Podjęcie takich decyzji, w oparciu o
szczegółowe i wcześniej ogłaszane procedury, należy do obowiązków poszczególnych ministrów.
Należy wyraźnie podkreślić, że wszelkie informacje, jakoby Romowie - beneficjenci działań/projektów realizowanych i finansowanych ze środków Programu (za wyłączeniem ww. programu stypendialnego), otrzymywali jakiekolwiek wypłaty w gotówce - są nieprawdziwe.
Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/635/8447/Informacja_dotyczaca_dzialan_na_rzecz_romskiej_mniejszosci_etnicznej_w_Polsce_ko.html
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Konkurs Przełamujemy bariery 2010r.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" wraz z Centrum
OPUS oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
zapraszają do udziału w konkursie Przełamujemy bariery 2010r.
Celem konkursu jest wyłonienie:
A. Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w 2010r.,
B. Urzędnika przyjaznego organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w 2010r.,
C. Firmy wspierającej integrację społeczną w regionie łódzkim w 2010r.
Wszyscy mogą zgłaszać kandydatury w kategoriach A i C, w kategorii B kandydatury zgłaszają organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia należy nadsyłać na odpowiednich formularzach dostępnych na stronie konkursu:
http://www.wsparciespoleczne.pl/ do 30 września 2010r.
W 2009r. laureatami konkursu zostali: kategoria A - Spółdzielnia Inwalidów ZGODA z Konstantynowa Łódzkiego, kategoria
B - Pani Bożena Budnik, Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, kategoria C - Firma
Polkomtel S.A.

KONKURSY O DOTACJE
Konkurs na e-dotacje trwa.
W ślad za informacją z nr 59 Biuletynu przypominamy o trwającym od 30 lipca
do 30 września 2010r już piątym konkursie wniosków o dofinansowanie projektów
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Do rozdysponowania jest
rekordowa kwota 320 mln zł.
Wnioski oceniane są według nowych kryteriów merytorycznych, skonstruowanych w taki sposób, aby premiować projekty, które w najlepszy sposób odzwierciedlają
Foto: www.sxc.hu
cele działania 8.1 PO IG. Wsparcie uzyskają zatem projekty cechujące się wysoką innowacyjnością oraz oparte na solidnym modelu biznesowym, rokującym osiągnięcie
sukcesu rynkowego. Ponadto, wyeliminowane zostało tzw. kryterium czasu i moment złożenia wniosku nie decyduje, czy
projekt otrzyma dotację. Kolejną ważną zmianą jest umożliwienie składania wniosków drogą elektroniczną.
Początkowy okres programowania, lata 2007-2008, cechowało niepokojące zjawisko – prawie połowa
e-przedsiębiorstw, które otrzymały dotacje z UE nie podjęła działalności. Chodziło tu o wsparcie właśnie z Działania 8.1 POIG. Realizacja wielu projektów zajmowała często więcej czasu niż przewidywano. Wpływ na to miały m.in. opóźnione wypłaty dotacji przez PARP.
Obecnie sytuacja się poprawia. W Internecie pojawia się coraz więcej ciekawych serwisów, które powstały i rozwijają
się dzięki pomocy z Unii Europejskiej, np. www.Lokter.pl, serwis umożliwiający rekomendowanie ciekawych miejsc i wydarzeń w okolicy użytkownika, czy www.FRU.pl do rezerwacji lotów i hoteli. Popularne stają się portale kojarzące użytkowników poszukujących porad lub pośredniczące w zakupach. Widać, że dzięki unijnym funduszom polskie firmy internetowe
snują coraz śmielsze plany.(EK)
Na podstawie: Tomasz Boguszewicz „Granty z UE budzą polski Internet”, Rzeczpospolita, 30.07.2010r. oraz http://poig.parp.gov.pl

13

Biuletyn Informacyjny
Nr 9 (62) 2010
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network

Dotacje na usługi elektroniczne
Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłosił nabór wniosków do Działania IV.3
„E-technologie dla przedsiębiorstw”.
Wnioski można składać do 24 września 2010r.
Konkurs adresowany jest do MŚP, przy czym dla mikro- i małych przedsiębiorstw warunkiem
jest prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy. Ograniczenie to nie obowiązuje średnich
przedsiębiorstw.
Wsparcie uzyskają projekty polegające na:


wdrożeniu usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (e-handel, e-edukacja),



realizacji w formie elektronicznej procesów biznesowych (typu B2B) obejmujących maksymalnie dwa MŚP.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących warunków konkursu, wysokości dofinansowania, wydatków podlegających refundacji oraz wymaganej dokumentacji zapraszamy do

Lokalnego Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego: www.rpo.lodzkie.pl/RPO/konkursy (ŁK)

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości
Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu „Europejskie Nagrody
Przedsiębiorczości”. Konkurs kierowany jest do samorządów terytorialnych, lokalnych lub regionalnych organizacji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, realizujących przedsięwzięcia w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.
Celem konkursu jest wyróżnienie i popularyzacja ciekawych inicjatyw promujących przedsiębiorczość, szczególnie partnerskich przedsięwzięć wspierających rozwój lokalny, a także pokazanie
innowacyjnych pomysłów i projektów wartych naśladowania w całej Europie.
Wnioski konkursowe można zgłaszać w pięciu kategoriach:







Promowanie ducha przedsiębiorczości,
Rozwój umiejętności,
Rozwój środowiska biznesowego,
Wspieranie internacjonalizacji biznesu,
Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Etap I – regionalny, organizowany przez urzędy marszałkowskie. Termin składania wniosków 6-10 października 2010r.,
Etap II – krajowy. Urzędy marszałkowskie mogą zgłaszać wybrane projekty do 29 października 2010r.,
Etap III – europejski. Każdy kraj nominuje dwa projekty spośród laureatów etapu krajowego.
W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 338 wniosków z 28 krajów. W kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna
i promująca włączenie społeczne” europejskie jury przyznało pierwszą nagrodę projektowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (woj. opolskie).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości ogłoszenia wyników w maju 2011r. w Budapeszcie.(AF)
Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/enp/
Na podstawie: http://www.mg.gov.pl
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ZAPROSILI NAS
Firma w4e Centrum Energii Wiatrowej na Konferencję
Odnawialne Źródła Energii - Wyzwania Nowoczesnej Gospodarki
w dniach 6-7 września 2010r.
w Centrum Bankowo-Biurowym Kaskada w Warszawie.
Więcej informacji: www.mostwanted.pl

Fundacja Filmowa Se-ma-for i Urząd Miasta Łodzi
na konferencję prasową w sprawie
Se-ma-for Film Festival 2010
7 września 2010r. o godz. 12.00
w Muzeum Bajki Se-ma-for
w Łodzi, ul.Tuwima 54 b.24.
Więcej informacji: http://se-ma-for.com/aktualnosci

Business Centre Club na spotkanie seminaryjne członków Loży Łódzkiej:
Odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej
14 września 2010r. o godz. 16.30 w siedzibie Loży Łódzkiej
Business Centre Club, ul. Kopernika 5.

Firma Abacorp, organizator IV edycji Spotkań ProMaTap,
Platformy Komunikacyjnej dla branży mebli tapicerowanych, materacy oraz tapicerki samochodowej
w dniach 16-17 września 2010r.
w Hotelu „Boryna” w Rąbieniu pod Łodzią
zaprosiła Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w Spotkaniu i zorganizowania stoiska
informacyjnego oraz prezentacji multimedialnej o funduszach europejskich i możliwościach związanych z nimi wśród producentów mebli tapicerowanych i materacy.

HKTDC (Hongkong) na
Targi Life Style Expo 2010
21-22 września 2010r. w Warszawie
w Centrum EXPO XXI, gdzie ponad 200 firm z Hongkongu i prowincji Guangdong
(Chiny) zaprezentuje artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego, odzież i modne
akcesoria, elektronikę, zabawki, biżuterię.

ScanBalt (Scandinavia-Baltic) na Dziewiąte Forum, którego tematem przewodnim będzie
Zdrowa przyszłość
(lepsza jakość życia, zdrowa żywność, zdrowe otoczenie, biotechnologie, usługi medyczne)
w dniach 22-24 września 2010 r. w Tallinie, Estonia.
Więcej informacji: http://www.scanbaltforum.eu/
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Partnerzy na
III Forum Funduszy Europejskich
pod hasłem
Czas ekscytujących przemian
1-2 października 2010r. w godz.10.00-18.00,
Warszawa - Plac Defilad, Teatr Dramatyczny i Hotel Novotel.
Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Komisja Europejska na II Ceremonię wręczenia nagród w konkursie na skuteczną promocję
unijnej ekoetykiety (Kwiatka EU)
EU Ecolabel Communication Award
18 października 2010r. w Brukseli
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/events/award2010_en.htm

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz
Koło Naukowe „Kreatywność – Innowacyjność – Marketing”
na II Konferencją Naukową
„Innowacyjność Organizacji Regionu Łódzkiego – Kreatywność, Innowacje, Przedsiębiorczość ”
20 października 2010r. w Łodzi.
Więcej informacji: www.konferencjainnowacyjnosc.pl
Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła Konferencję patronatem merytorycznym.

CIEKAWE WITRYNY
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości
Portal Urzędu Miasta Łodzi dla przedsiębiorców oraz
osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Na
stronie znajdziemy wiele cennych informacji dotyczących
otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej:
Aktualności — informacje gospodarcze z regionu i kraju,
zaproszenia na ciekawe seminaria i konferencje, ogłoszenia
o konkursach o fundusze unijne,
Jak założyć firmę — w zakładce opisano „krok po kroku”
procedury rejestracji firmy; możemy tu również znaleźć dostępne lokale z zasobu Gminy Łódź oraz opis ulg i zwolnień
dla przedsiębiorców,
Wsparcie finansowe — informacje o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeznaczonych dla osób
bezrobotnych, funduszach pożyczkowych i poręczeń kredytowych; znajdziemy tu również informacje o funduszach unijnych, w szczególności na działania innowacyjne,
Doradztwo i konsultacje — dane kontaktowe punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców w podziale na kategorie:
doradztwo podstawowe i branżowe, o rynkach UE, innowacje i nowe technologie, dla studentów,
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Szkolenia i seminaria — znajdziemy tu aktualną ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach inicjatywy UMŁ
System Doradztwa i Szkoleń,
Pliki do pobrania — ustawy, rozporządzenia oraz inne przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej; znajdziemy tu również formularze do pobrania niezbędne m.in.
do rejestracji firmy i składania zeznań podatkowych,
Konkursy i nagrody — inicjatywy na rzecz promocji przedsiębiorczości, takie jak np. konkurs Łódź Proponuje.

http://lop.uml.lodz.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.

NL60AF3I3A

Holenderska firma zajmująca się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w przemyśle rowerowym poszukuje partnerów z
gotowymi koncepcjami bezobsługowych
silników elektrycznych możliwych do
zastosowania w rowerach.

2.

GB46P43I67

Szkocka firma opracowała intuicyjne,
łatwe w użyciu (obsługiwane dotykowo)
oprogramowanie do projektowania 3D,
kompatybilne z typowym sprzętem komputerowym. Firma oferuje licencje i umowy handlowe z partnerami z branż przemysłowych (projektowanie, samochodowa), edukacji i zdrowia.

3.

4.

5.

ES28G13I5B

GB77DZ3I6J

1005025011SK

Hiszpańska firma inżynierska z branży
technologii alternatywnych opracowała
indukcyjny reaktor, który po zainstalowaniu w silniku spalinowym daje 50 % redukcji spalania oraz znacznie ogranicza
emisję spalin. Urządzenie jest łatwe do
zamontowania we wszystkich typach
silników i nie wymaga zmian w ich konstrukcji. Poszukiwani są partnerzy przemysłowi, technologiczni i finansowi.
Brytyjska firma poszukuje partnera do
joint venture spośród projektantów/
producentów szybkich zaworów w celu
dopracowania technologii sterowanych
elektrycznie wtryskiwaczy do silników
wysokoprężnych.
Słowacka firma specjalizująca się w produkcji mopów opracowała unikalny rolkowy system wyżymania. Firma poszukuje
partnerów dysponujących parkiem wtryskarek i zdolnych do podjęcia produkcji na
dużą skalę mopów, wiader i mechanizmu
wyżymającego.

6.

FC020810

Rosyjska firma specjalizująca się w dystrybucji wieczorowej odzieży damskiej
(100 % bawełna i wiskoza) poszukuje
pośredników handlowych oraz partnerów
do joint venture i franszyzy.

7.

CZ07483HJG

Czeski uniwersytet opracował innowacyjne urządzenie do testowania hamulców
projektowanych dla przemysłu samochodowego. Urządzenie może być używane
również do badania składników hamulców stosowanych w innych maszynach
(windy). Korzyścią jest możliwość symulacji różnych typów pracy w warunkach
laboratoryjnych. Poszukiwani licencjobiorcy i partnerzy do innego rodzaju
współpracy.

8.

100729004TR

Turecka firma specjalizująca się w technologiach obróbki metalu poszukuje
partnera z branży galwanizacji do joint
venture. Firma poszukuje też usług pośrednictwa handlowego.

9.

100721001KR

Koreańska firma produkująca elektryczne sterowniki do zaworów oferuje wolne
moce produkcyjne i poszukuje partnerów handlowych, dystrybutorów zdolnych do prowadzenia serwisu posprzedażnego.

10. 100729031TR

Turecki producent chemikaliów dla przemysłu tworzyw sztucznych, metalowego,
budownictwa i skórzanego (takich jak
np. środki antykorozyjne, emulsje do
form wtryskowych) poszukuje dystrybutorów.

11. 100804031TR

Turecki producent kabli energetycznych
poszukuje partnerów handlowych
(dystrybutorów).

12. 100729035TR

Turecki producent artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych, poszukuje
partnerów handlowych i oferuje wzajemne usługi pośrednictwa handlowego.

13. 100805008TR

Turecka firma specjalizująca się w wydobywaniu żwiru i piasku (wyrobisko o
pow. 1 tys. m2 dzierżawione na 60 lat)
poszukuje partnerów do joint venture.
Miesięczny urobek piasku wynosi ok.
100 tys. t. Planowane uruchomienie
wytwórni betonu.
Turecka firma budowlana z doświadczeniem w realizacji projektów zagranicznych jako podwykonawca (Libia, Sudan)
poszukuje partnerów produkcyjnych i do
joint venture.

14. 100812TR

15. 100716035FR

Francuska firma poszukuje zabawek do
edukacji muzycznej, takich jak instrumenty z drewna, plastiku i metalu. Firma
szuka też dostawców tekturowych pudełek do CD. Artykuły winny być wysokiej
jakości i zgodne z europejską normą
bezpieczeństwa zabawek EN 71. Firma
dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji w Europie i Kanadzie.

16. 100806012FR

Francuska innowacyjna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji
mebli ogrodowych z HDPE w różnych
modelach i kolorach (13) poszukuje
partnerów handlowych. Firma będzie
obecna na targach HOGATEC w Düsseldorfie 13 – 14.09.2010r.
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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.
Tym razem przedstawiamy Państwu interesujące nowości, o które ostatnio wzbogacił się nasz księgozbiór:

 Marek Dietl, Krzysztof Makowski Monopolizacja, demonopolizacja, niepewność, Urząd Regulacji Energetyki,
Warszawa 2010
„…Koncepcje Galbraitha zawsze były na obrzeżach głównego nurtu ekonomii, ale inspirowały wielu badaczy. Postanowiliśmy
systematycznie opisać proces monopolizacji i demonopolizacji na podstawie współczesnej literatury ekonomicznej. W czasie
pracy dostrzegliśmy, że bardzo mało uwagi poświęca się wpływowi niepewności na te procesy. Jest to o tyle zaskakujące, że
właściwie każdego dnia jesteśmy zaskakiwani przez trudne do przewidzenia zmiany. Decyzje ekonomiczne są podejmowane
w warunkach niepewności.
Zdecydowaliśmy się częściowo wypełnić lukę i zaproponować nowe modele mikroekonomiczne opisujące wpływ niepewności
na procesy monopolizacji i demonopolizacji. W ten sposób powstała książka, która z jednej strony systematyzuje współczesną
wiedzę o monopolizacji, demonopolizacji i niepewności, a z drugiej rzuca nowe światło na racjonalne postępowanie przedsiębiorstw i urzędów regulacyjnych w procesie monopolizacji i demonopolizacji, kiedy warunki są stochastyczne…” (Wstęp s. 7)

 Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
„…Mikroprzedsiębiorstwa są zróżnicowane pod względem aktywności innowacyjnej oraz potrzeb proinnowacyjnych. Poziom
innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w ujęciu regionalnym pokrywa się w znacznym stopniu z atrakcyjnością inwestycyjną
i potencjałem innowacyjnym województw. Czynnik lokalizacji jest więc istotną determinantą poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw. Innowacyjność sektora usług jest wyższa niż przedsiębiorstw przemysłowych. Zróżnicowanie branżowe poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw jest zbliżone do ogólnych tendencji występujących w gospodarce.
Niewiele firm wprowadza zmiany na skalę europejską/światową i krajową. Dominują innowacje stanowiące nowość o zasięgu
lokalnym i branżowym. Ze względu na to, że mikroprzedsiębiorstwa najczęściej ograniczają działalność do rynków lokalnych,
ten rodzaj innowacji może być dla nich istotnym wyróżnikiem konkurencyjności…” (Streszczenie s. 8)

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

Redakcja: Anna Frontczak (FRP)
Skład, druk i dystrybucja: Krzysztof Wiśniewski oraz Zespół FRP
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