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Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer
Biuletynu Informacyjnego Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Zgodnie z zapowiedzią,
w numerze listopadowym kontynuujemy temat działań Unii
Europejskiej na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym.
Październik był miesiącem bogatym w ważne wydarzenia
związane z naszymi projektami. Delegacja Fundacji brała udział
w Dorocznej Konferencji Enterprise Europe Network w Antwerpii,
a w siedzibie Fundacji gościliśmy partnerów projektu IPREG.
Informacje o tych wydarzeniach i innych inicjatywach z naszym
udziałem znajdą Państwo w dziale Nasze Projekty.
Przedsiębiorcom szczególnie zwracamy uwagę na bardzo
aktualny temat faktury elektronicznej.
Jak zwykle polecamy stałe rubryki, wśród nich felieton
i bardzo ciekawe nowości w naszej bibliotece.
Zapraszamy do lektury!

„Zielona dyrektywa” remedium
na zmiany klimatyczne1
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Społeczność międzynarodowa, zdając sobie sprawę
z istniejących zagrożeń dla naszej planety, na początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zdecydowała się na
sformalizowanie współpracy prowadzącej do powstrzymania degradacji środowiska przyrodniczego oraz do zwalczania zanieczyszczenia powietrza i skutków z tym
związanych.
Kontynuacja artykułu „Ochrona klimatu w europejskiej polityce energetycznej”
dr Leszka Szczygła - Biuletyn Informacyjny Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Nr 10 (63), październik 2010r.
11)
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„Problem z Ziemią polega na tym,
że jakiś czas temu przestano ją produkować”.
Mark Twain „Listy z Ziemi”
Najważniejszym międzynarodowym aktem prawnym w zakresie zmian klimatu jest sporządzona
9 maja 1992r. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja
UNFCCC - United Nations Framework Convention on
Climate Change), która weszła w życie 21 marca 1994r.
i ratyfikowana została do dnia dzisiejszego przez 194
państwa. Podstawowym celem Konwencji Klimatycznej
jest stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych
w atmosferze oraz zapobieganie niebezpiecznym antropogenicznym oddziaływaniom na system klimatyczny
przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Początkowo traktat nie zawierał, dla państw
podpisujących go, jakichkolwiek wiążących nakazów
dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Z czasem ustanowiono odpowiednie protokoły wprowadzające limity emisji gazów, przy czym najważniejszym z nich jest Protokół z Kioto.

Ze względu na braki alternatywnych technologii
energetycznych różnych od konwencjonalnych prognozuje się, że na świecie przynajmniej do 2050r. wzrost
całkowitej produkcji energii będzie w coraz większym
stopniu zaspokajany przez paliwa kopalne, przede
wszystkim w kluczowych obszarach geoekonomicznych. Z drugiej jednak strony, każde zastosowanie paliw kopalnych prowadzi do zwiększenia emisji CO2,
SO2, NOx oraz pyłów i innych szkodliwych produktów
spalania, najważniejszych obecnie przyczyn światowych zmian klimatu. W związku z tym, jeśli paliwa
kopalne mają nadal mieć znaczący udział jako źródło
energii, należy opracować rozwiązania pozwalające
zmniejszyć wpływ ich stosowania do poziomu zgodnego z założeniami polityki klimatu zrównoważonego.
Na rys. 1 przedstawiono globalne emisje CO2 wynikające ze spalania paliw kopalnych (narastająco) w dwóch
przedziałach czasowych: w okresie od momentu uprzemysłowienia tzn. od 1750 r. do 2002r. oraz w latach
2003-2030. Szczególny niepokój budzi gwałtowny
wzrost emisji dwutlenku węgla w przyszłym, prognozowanym na 28 lat okresie, bowiem stanowi on aż 68,7%
emisji historycznej (252-letniej).

Rys. 1.
Globalne emisje CO2 wynikające ze spalania paliw kopalnych (narastająco).
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Źródło: opracowanie własne wg danych R. Socolow, „Can We Bury Global Warming?”, Scientific American Magazine, July 2005
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Stabilizacja klimatu to zadanie niemal niewykonalne, ponieważ emisje gazów cieplarnianych i innych
produktów do atmosfery muszą przestać rosnąć praktycznie w trybie natychmiastowym, aby uniknąć najgorszych efektów transformacji klimatycznych. Wynika
stąd jasno, że epoka taniej, „brudnej” energii musi
przejść do lamusa i być zastąpiona przez energię drogą
i czystą. Stwarza to poważne wyzwania polegające na
radykalnym zmniejszeniu negatywnego oddziaływania
na środowisko naturalne wszystkich procesów przemysłowych, a w szczególności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz transportu.
W związku z powyższym Unia Europejska postanowiła odegrać rolę światowego lidera w dziedzinach:
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, realizacji
ambitnego celu zapewnienia bezpiecznych, trwałych
i konkurencyjnych źródeł energii, przystosowania krajów członkowskich do nowych realiów związanych
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, poprawy
efektywności energetycznej oraz uczynienia z europejskiej gospodarki wzorcowego modelu zrównoważonego
rozwoju.
Ponieważ paliwa kopalne stanowią w dalszym ciągu istotną część koszyka energetycznego (energy mix)
w UE i na świecie, strategie zwalczania zmian klimatu
powinny obejmować rozwiązania w zakresie wytwarzania energii, charakteryzujące się radykalną redukcją
emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych
oraz pyłów i zanieczyszczeń. Jedną z takich strategii
jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
(OZE), mimo oczywistych jej wad. Polegają one m.in.
na nieciągłości pracy takiej energetyki (np. wiatrowej
czy też solarnej), a także niestabilności pracy tego
rodzaju źródeł w systemie elektroenergetycznym, co
zmniejsza niezawodność i bezpieczeństwo dostaw
energii. W celu realizacji takiej strategii Parlament
Europejski w składzie pakietu energetycznoklimatycznego zatwierdził dyrektywę 2009/28/WE 2
z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zwaną potocznie dyrektywą RES (Renewable Energy Sources) lub
„zieloną dyrektywą”. Ma ona na celu spełnienie podsta2) Zob.

wowego celu europejskiej polityki energetycznej polegającego na osiągnięciu do 2020r., z jednej strony 20%
udziału energii pochodzącej z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej, z drugiej zaś
strony 10% udziału energii w sektorze transportu każdego z państw członkowskich, pochodzącej ze źródeł
odnawialnych jako całości, a nie tylko z biopaliw.
Dyrektywa ma zastosowanie przede wszystkim
w trzech sektorach - wytwarzania energii elektrycznej,
ogrzewania i chłodzenia oraz w transporcie, a także
określa kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw
i biopłynów. W związku z tym powstała jedna kompleksowa dyrektywa dla trzech sektorów zamiast dotychczasowych dwóch dyrektyw dotyczących osobno energii elektrycznej z OZE i biopaliw w transporcie. Nowym
sektorem nierozpatrywanym dotąd jest w tym akcie
prawnym wytwarzanie ciepła i chłodu z OZE.
Państwa członkowskie same muszą zadecydować,
w jakim stopniu każdy z tych sektorów przyczyni się do
osiągnięcia celów krajowych, przy czym wybór środków
do ich osiągnięcia powinien być jak najlepiej dostosowany do lokalnych warunków. Z uwagi na korzyści płynące z szybkiego zastosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz z uwagi na jej zrównoważony charakter
i korzystny wpływ na środowisko, państwa członkowskie, zmieniając swoje przepisy prawne dotyczące OZE,
powinny uwzględnić wkład odnawialnych źródeł energii w realizację celów związanych z ochroną środowiska
i zmianami klimatycznymi, zwłaszcza w porównaniu
z instalacjami wytwarzającymi energię ze źródeł konwencjonalnych. Osiągniecie celów krajowych może odbywać się również przez wsparcie rozwoju energii odnawialnej w innych państwach członkowskich i krajach
trzecich. Dyrektywa RES wymaga przeprowadzenia
zmian przepisów krajowych dotyczących: oceny możliwości wykorzystania energetyki odnawialnej w Polsce,
określenia ponownie wiarygodnych źródeł wsparcia tej
energii, precyzyjnego planowania rozwoju infrastruktury sieciowej i priorytetowego dostępu do niej energii
z OZE oraz odpowiedniego procesu autoryzacji.
Ustanawia ona wspólne ramy dla promowania energii
ze źródeł odnawialnych oraz określa obowiązkowe kra-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:PL:PDF
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jowe cele ogólne (tzw. wartości docelowe) w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Ustala precyzyjny, jednoznaczny sposób ich wyliczenia, przyjmując
jako wartość odniesienia udział energii odnawialnej
z 2005 r., ponieważ jest to ostatni rok, dla którego dostępne są wiarygodne dane dotyczące udziałów energii
z tych źródeł w poszczególnych krajach. Dla Polski wartość docelowa w roku 2020 wynosi 15%. Zgodnie z dyrektywą, orientacyjne etapy dojścia do tej wartości
przedstawia tabela 1.
System zbywalnych gwarancji pochodzenia wydawanych przez państwa członkowskie na wniosek producenta energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii zezwoli na osiągnięcie celów ogólnych w najbardziej opłacalny sposób (handel gwarancjami pochodzenia na terenie UE). Natomiast cel 10% zawartości
energii odnawialnej w transporcie został ustanowiony
jednakowo dla wszystkich państw członkowskich tak,
aby zapewnić zgodność specyfikacji paliw transportowych oraz ich dostępność. Kryterium to oprócz ochrony środowiska ma na celu uniezależnienie UE od importu ropy naftowej i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw.
Zgodnie z rozważaną dyrektywą państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki mające na celu
stworzenie elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, inteligentnych sieci oraz systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie operatorzy
systemów przesyłowych i systemów dystrybucji na ich
terytorium gwarantują przesył i dystrybucję energii
elektrycznej wytwarzanej z OZE, zapewniają prioryte-

towy dostęp lub gwarantowany dostęp do systemu sieciowego dla tej energii, przyznają pierwszeństwo instalacjom wykorzystującym odnawialne źródła energii
przy zachowaniu bezpieczeństwa eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego.
Przedmiotowa dyrektywa jest spójna z polityką
UE w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zagwarantowania zrównoważonego rozwoju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji Strategii
Lizbońskiej, a głównym jej celem jest promowanie
energii odnawialnej. Realizacja tych celów wymaga
podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz uproszczenia przepisów i uregulowań dotyczących produkcji
tej energii ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do
sieci i uproszczonych procedur administracyjnych.
Reasumując, należy stwierdzić, że przy założeniu
realizacji strategii na rzecz wzrostu wydajności energetycznej i wykorzystania źródeł odnawialnych, paliwa
kopalne pozostaną w najbliższej przyszłości istotną
alternatywą umożliwiającą pokrycie zasadniczego zapotrzebowania na energię, którego nie mogą zaspokoić
źródła odnawialne. „Zielona dyrektywa” nie jest uniwersalnym środkiem zaradczym przeciwko dewastacji
środowiska. Jeśli naprawdę poważnie myśli się, jak
przezwyciężyć przyszłe skutki zmian klimatycznych, to
wszyscy muszą wziąć udział w tej batalii, zwłaszcza rządy poszczególnych krajów, organizacje międzynarodowe oraz przedsiębiorstwa.

Tabela 1.
Przewidywany dla Polski udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto
w latach 2011-2020.

Lata

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2020

Udział OZE

8,76%

9,54%

10,71%

12,27%

15%

Źródło: Dyrektywa 2009/28/ WE, Załącznik 1, pkt B.

Autor: dr inż. Leszek Szczygieł, emerytowany dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Łodzi.
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NASZE PROJEKTY

Seminarium sieci IPREG 11 października 2010r. w Łodzi
Kolejne spotkanie partnerskie międzynarodowej
sieci IPREG (Innovation Policy Research for Economic Growth) odbyło się na zaproszenie Pani Prezes
Zarządu Dr Ewy Sadowskiej-Kowalskiej w siedzibie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul.
Piotrkowska 86 w dniu 11 października 2010r.
W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu:


delegacja ze Szwecji pod przewodnictwem lidera
projektu i założyciela sieci IPREG (The Swedish
Agency for Growth Policy Analysis), Prof. Andersa
Lunströma. W delegacji szwedzkiej uczestniczyli
również Björn Falkenhall i Edgar Iglesias (The
Swedish Agency for Growth Policy Analysis) oraz
Andreas Kroksgård (Jönköping International Business School, Jönköping University),



Prof. David J. Storey – ekspert projektu z University of Sussex, Wielka Brytania,



Prof. J. Javier Sánchez Asín, University of
Zaragoza, Hiszpania



Reinout Buysse z Vlerick Leuven Gent Management School, Belgia.



ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli
dr Andrzej Boczkowski i dr Agnieszka DziedziczakFoltyn z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
UŁ, dr Paweł Głodek z Wydziału Zarządzania UŁ
oraz z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dr Ewa
Sadowska-Kowalska i dr Małgorzata Sikorska.

Podprojekt 1.
Analiza wielkości nakładów ponoszonych przez kraje
Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w układzie krajowym, regionalnym i gminnym.
Podprojekt 2.
Przedstawienie krajowych polityk względem MŚP, ocena kompleksowości i skuteczności stosowanych instrumentów, wskazanie priorytetów rozwoju sektora MŚP.
(Badania ankietowe wśród przedstawicieli środowisk
naukowców, polityków i organizacji okołobiznesowych)
Podprojekt 3.
Ocena skuteczności istniejących programów rozwoju
przedsiębiorczości poszczególnych krajów w kontekście
ich efektywności makroekonomicznej – analiza wskaźników makroekonomicznych.
Prof. Anders Lundström, założyciel sieci IPREG,
powitał uczestników seminarium, następnie Andreas
Kroksgård przedstawił ogólne zasady projektu, metodologię i wstępne wyniki badań nad strukturą kosztów
ponoszonych w Szwecji na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw, zilustrowane szczegółową prezentacja
multimedialną.

Uczestnicy seminarium omówili postęp prac nad
realizacją projektu IPREG Entrepreneurship and SME
policies across Europe i zdali relację z dotychczasowych rezultatów dotyczących podprojektów:
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cieli organizacji otoczenia biznesu i naukowców. Wyniki badań pozwalają sformułować wniosek o słabej ocenie polityki rozwoju przedsiębiorczości i MŚP. Na opinię tę składa brak spójnej, długoterminowej i pragmatycznej koncepcji rozwoju przedsiębiorczości i MŚP
w Polsce, jak również nieprzyjazne podejście, podejrzliwość i brak zaufania do środowiska biznesu ze strony
organów administracji.

Reinout Buysse zaprezentował wyniki badań we
Flandrii, flamandzkiej części Belgii i omówił trudności
w pozyskiwaniu oficjalnych danych.
Następnie wyniki swoich prac zaprezentowała
strona polska. Dr Paweł Głodek przedstawił wstępny
raport ze stanu badań w zakresie Podprojektu 1 – analizy wielkości i struktury nakładów na rozwój przedsiębiorczości i MŚP w Polsce. Zgromadzone dotychczas
dane za 2009r. wykazały łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych na rozwój przedsiębiorczości i MŚP w Polsce, przy czym fundusze unijne stanowiły źródło finansowania 33,7% wszystkich wydatków, pozostałe nakłady pokryte były w 65,5% z budżety państwa i w 0,8%
z innych źródeł krajowych. Uzasadnienie tej hipotezy
będzie przedmiotem dalszych badań.
Z kolei dr Andrzej Boczkowski przedstawił bardzo
interesującą analizę badań w Podprojekcie 2 na temat
polityki rozwoju przedsiębiorczości i MŚP w Polsce
przeprowadzonych wśród ekspertów, w tym decydentów na poziomie krajowym i regionalnym, przedstawi-

Zdjęcia: Rafał Żuromski (FRP)
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Dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn przygotowała
prezentację 2 studiów przypadku (case studies) Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla
MŚP i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W dyskusji Prof. Lundström wyraził uznanie dla
bardzo solidnie udokumentowanych prac wykonanych
przez badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy
seminarium zgodzili się co do potrzeby ujednolicenia
metodologii i kontynuowania prac, mimo trudności
w dostępie do oficjalnych informacji.
Na zakończenie seminarium Prof. Lundström
przedstawił dalsze plany dotyczące prac nad projektem
oraz wręczył uczestnikom zaproszenia na 56. Światową
Konferencję International Council for Small Business
2011, która odbędzie się w Sztokholmie w dniach
14 - 17 czerwca 2011r.(AF)
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Wykład Profesora Davida J.Storey'a
Assessing the Impact of Public Policies to Support New and Small
Enterprises
2 października 2010r. na Uniwersytecie Łódzkim
partnerzy sieci IPREG (Innovation Policy Research for
Economic Growth) wzięli udział w wykładzie Profesora
Davida J. Storey'a, wybitnego eksperta w dziedzinie
małych i średnich przedsiębiorstw, wykładowcy School
of Business Management and Economics, University of
Sussex, Brighton, Wielka Brytania.
Wykład na temat Assessing the Impact of Public Policies to Support New and Smali Enterprises został zorganizowany przez ośrodek sieci
Enterprise Europę Network działający przy Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor
David J. Storey został powitany przez prof. dr hab. Macieja Urbaniaka - Prodziekana ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą oraz prof. dr hab. Edwarda Stawasza - Kierownika Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykład Profesora Davida J. Storey'a dotyczył oceny wpływu państwa na małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP). Powszechnie wiadomo, że polityka wsparcia
MŚP finansowana jest z budżetu państwa, czyli z podatków obywateli, jednakże w wielu krajach OECD nie
ma dokładnych danych o wielkości i zakresie pomocy
skierowanej do przedsiębiorstw.
Prelegent zaprezentował projekt naukowobadawczy Entrepreneurship and SME policies across
Europę podejmujący to wzywanie. Projekt ten jest

realizowany przez członków sieci IPREG (Innovation
Policy Research for Economic Growth), której partnerem jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Międzynarodowy zespół badawczy podejmuje obecnie problematykę przedsiębiorczości i polityki wobec małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym analizę wielkości
nakładów ponoszonych przez wybrane kraje Unii Europejskiej na rozwój MŚP. Profesor posłużył się także
przykładem badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii.
Nakreślił sytuację MŚP pod względem efektywności
polityki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.
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Podsumowując swój wykład Profesor David J.
Storey zaznaczył, że brak jest pełnej wiedzy na temat
kosztów wsparcia przedsiębiorczości i MŚP. Niewątpliwy wydaje się wpływ polityki makroekonomicznej,
mniej jest natomiast faktów potwierdzających skuteczność polityki mikroekonomicznej.
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem,
uczestniczyło w nim 135 osób - przedsiębiorców, studentów Wydziału Zarządzania, doktorantów i naukowców. Profesor w przystępny sposób przedstawił swoje
przemyślenia i wnioski. Zainspirowani uczestnicy zasypali Profesora Storey'a pytaniami poruszającymi praktyczne zastosowanie wyników badań pod jego kierunkiem.

Prof. D. J. Storey współpracuje z rządami wielu
krajów , m.in. Wielkiej Brytanii, Belgii, Australii, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwecji i Danii oraz międzynarodowymi organizacjami, m.in. z Bankiem Światowym
i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Jest ekspertem Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Telekomunikacji, Informatyki
i Innowacji w zakresie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii oraz głównym konsultantem merytorycznym projektu badawczego IPREG .(AF)

W kręgu zainteresowań Profesora Davida J. Storey'a są zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i ich otoczenie biznesowe i polityczne. Profesor Storey został
uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in.
za zasługi dla biznesu otrzymał Order Imperium Brytyjskiego.
Zdjęcia: Rafał Żuromski

Enterprise Europe Network – Doroczna Konferencja w Antwerpii
Spotkanie było okazją do podsumowania efektów
pracy, wymiany doświadczeń, szukania nowych inspiracji i tworzenia planów na przyszłość. Bardzo bogaty
program konferencji był realizowany w formie sesji

W dniach 13-15 października 2010r. w Antwerpii
odbyła się 3. Doroczna Konferencja Enterprise Europe
Network - doroczne święto sieci, w którym biorą
udział delegacje wszystkich ośrodków. Tegoroczna
Konferencja z udziałem około 800 uczestników przebiegała pod hasłem: Europa 2020: bogactwo możliwości dla MŚP. Europa 2020 to strategia Unii Europejskiej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jej założenia to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia.
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plenarnych, dyskusji, praktycznych warsztatów i prezentacji. Swoje odrębne spotkania miały również grupy
narodowe.
Spotkania delegatów odbywały się głównie w bardzo
funkcjonalnym Centrum Kongresowym, połączonym,
co ciekawe, z ogrodem zoologicznym, muzeum przyrodniczym i palmiarnią, stąd sale spotkań miały odpowiednie nazwy np. Sala Żyrafy, Okapi, czy Flaminga.
Spotkania delegatów odbywały się również w innych
miejscach malowniczej Antwerpii, np. w Królewskim
Muzeum Sztuk Pięknych, sławnym dzięki kolekcji prac
Rubensa, który właśnie w Antwerpii mieszkał i tworzył.

cenia. W projekcie, w którym udział brali partnerzy
z Włoch, Francji, Grecji, Polski i Wielkiej Brytanii,
młodzi ludzie byli angażowani w bezpośrednią działalność społeczną w swoich krajach, uczestniczyli również w wymianie doświadczeń w krajach partnerskich
projektu. Poprzez udział w warsztatach i seminariach
zdobywali doświadczenie dotyczące problemów życia
społecznego i praktycznych metod ich rozwiązywania.
W konkursie znajomości przepisów bhp nagrodę zdobyła Pani Danuta Marszałkowska.
Podczas dorocznych konferencji odbywają się
ceremonie wręczenia nagród: Best Practice Awards
za najwyższej jakości usługi na rzecz małych i średnich
przedsiębiorstw i Network Star Awards dla małych
i średnich przedsiębiorstw europejskich, które najlepiej potrafią wykorzystać możliwości, jakie daje firmom jednolity rynku europejski. Ceremonia Network
Star Awards na konferencji w Antwerpii miała polski
akcent, ponieważ jedną z czterech nagród otrzymała
firma z branży automatyki Gryftec ze Szczecina,
wspólnie z francuskim partnerem pozyskanym przy
pomocy Enterprise Europe Network. Obie firmy połączyły swoje siły, aby rozwijać nowoczesne technologie
i zdobywać nowe rynki.
Z przyjemnością informujemy, że 4. Doroczna
Konferencja Enterprise Europe Network odbędzie się
jesienią 2011r. w Warszawie. (AF)

W konferencji w Antwerpii aktywnie uczestniczyła
delegacja ośrodka Enterprise Europe Network przy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas sesji
plenarnej pod hasłem 2010 Europejski Rok Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Pani dr Małgorzata Sikorska przedstawiła prezentację na temat
udziału Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w międzynarodowym projekcie Prima Ora. Projekt ten skierowany był do młodych ludzi w wieku 13-18 lat, a jego celem
było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stymulowanie aktywnego obywatelstwa, w tym
obywatelstwa Unii Europejskie i motywowanie młodych
ludzi do uczęszczania do szkoły i zdobywania wykształ-
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Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla MŚP
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla MŚP wzięła
udział
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w Targach Technicon Innowacje, które odbyły się w Gdańsku w dniach 13-14 października
2010r. Impreza była doskonałą okazją do promocji projektu Fundacji pt. "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym
świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji".
w Konferencji Innowacyjne włókiennictwo
w województwie łódzkim, która odbyła się
15 października 2010r. w Instytucie Europejskim. Konferencja została organizowana w ramach projektu Łódzka Platforma Transferu
Wiedzy. Projekt jest realizowany przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi, a jego partnerem jest
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Celem
projektu jest stworzenie w województwie łódzkim platformy wymiany informacji między jednostkami naukowo – badawczymi, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.
w Konferencji Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, które odbyło się 22 października 2010r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Celem konferencji było zaprezentowanie postępów w realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w kraju
w i regionie. Według statystyk, województwo
łódzkie utrzymuje wysokie tempo wdrażania
środków unijnych. Do końca września 2010r.
zawarto umowy, których wartość sięga prawie
64 proc. budżetu dostępnego dla regionu, co daje mu piąte miejsce w Polsce (źródło: Rzeczpospolita, 19 października 2010r.). Konferencji
towarzyszyła wystawa projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) z regionu łódzkiego zaprezentowały swoją ofertę na wspólnym stoisku.

Podczas targów i konferencji konsultanci ośrodka Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcali przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oraz doradczych proinnowacyjnych, świadczonych przez Fundację. (GG)
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Oswajanie e-faktur

Faktura elektroniczna funkcjonuje w obrocie gospodarczym już od 2005r, ale faktyczne jej stosowanie
w Polsce obecnie ma niewielki wymiar - zaledwie kilka
procent .
Stosowana jest głównie przez duże firmy, w szczególności dużych usługodawców, takich jak dostawcy
energii, mediów elektronicznych, telefonii, oraz duże
sieci handlowe ze względnie stałą grupa dostawców.
Popularny jest pogląd, że małym przedsiębiorcom
nie opłaca się wprowadzanie tej formy fakturowania.
Obecnie koszt pozyskania zestawu do bezpiecznego
podpisu ocenia się na 300-500 złotych, a nabycie specjalistycznego oprogramowania do transferu danych
drogą elektroniczną i ich przechowywania, wraz z kosztami szkolenia i asysty technicznej to wydatek ok.
8.000-10.000zł. Opłacalność wprowadzenia e-faktury
mierzona jest przy tym nie tylko pieniądzem, koniecznym na zapewnienie specjalistycznego oprogramowania, ale także koniecznością uzyskania uprzednio zgody
każdego z kontrahentów na ten sposób fakturowania.
W wypadku kontrahentów powtarzalnych raz zebrane oświadczenia są wystarczające, ale jeżeli przedsiębiorca jest dostawcą towarów lub usług do każdorazowo różnych kontrahentów, to połączenie konieczności szczególnych starań, kosztów wprowadzenia oprogramowania do zapisywania ich w wymagany sposób
i opatrywania bezpiecznym podpisem, a nadto niepewność – wobec braku szczegółowych uregulowań prawnych, czy forma ta nie będzie zakwestionowana przez
urząd podatkowy, wydaje się przedsiębiorcy nieatrakcyjne finansowo i czasowo.

Należy zauważyć, że dotychczas w obrocie gospodarczym funkcjonują faktury w klasycznej przewidzianej prawem postaci, to jest w formie plików PDF opatrzonych kwalifikowanym, tak zwanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym oraz przetwarzane w formie
elektronicznej wymiany danych, w tak zwanym systemie EDI, który jednak, aby mógł być stosowany, wymaga specjalnego oprogramowania nie tylko u wystawcy,
ale i u odbiorcy faktury.
Część natomiast firm od pewnego czasu, chcąc
usprawnić wymianę dokumentów finansowych i zaoszczędzić na kosztach wysyłki, przesyłała sobie faktury
w postaci e-maila. Ten sposób działania nie był usankcjonowany prawnie i wobec tego często odbiorcy i wystawcy faktur drukowali je po przesłaniu i dalej funkcjonowały one jak zwykłe faktury papierowe.
Dla usankcjonowania tej drogi przesyłania faktur
przez przedsiębiorców niewątpliwie duże znaczenie
miał wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego
z maja 2010r. (sygn. Akt II FSK 1444/09), w którym
Sąd w rozpoznawanej sprawie zrównał ważność faktur
wysłanych e-mailem lub faksem z tak zwaną fakturą
papierową. Oczywiście wyrok ten nie stanowi podstawy
prawnej dla powszechnego przyjęcia orzeczenia jako
źródła prawa, ale niewątpliwie zwraca uwagę na prawne problemy, które wymagają rozwiązania.
Wydaje się, że w Polsce w czasie ostatnich kilku
miesięcy nastąpiło zintensyfikowanie działań legislacyjnych mających wpłynąć na upowszechnienie
i uproszczenie funkcjonowania faktury elektronicznej.
Niewątpliwie wpływ na powyższe ma rozporządzenie Komisji Europejskiej, zgodnie z którym wszystkie
państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić
stosowanie w obrocie gospodarczym e-faktur do końca
2012r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 13 lipca 2010r.
Dyrektywę nowelizującą przepisy Dyrektywy VAT. Nowela ta ma doprowadzić do zniesienia barier w powszechnym funkcjonowaniu e-faktur, poprzez równe
traktowanie faktur papierowych i elektronicznych,
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a dotychczasowe sposoby przesyłania danych elektronicznych i konieczność uzyskania podpisu kwalifikowanego mają nie być już jedyną dopuszczalną formą funkcjonowania e-faktury.
Być może w związku z powyższą nowelą Dyrektywy unijnej, a może także wobec licznych publikacji
i głosów dyskusyjnych w tej sprawie, polski resort finansów w lipcu br. obiecał zajęcie się e-fakturami oraz
fakturami wysyłanymi e-mailem i ich legalnością. W
ślad za tą obietnicą niedawno pojawił się projekt rozporządzania w tej sprawie. Zgodnie z projektem zrezygnowano by ze szczególnych sposobów przesyłu danych jako jedynego dopuszczalnego prawem sposobu
przesyłu. Wprowadzono by dowolność formatu przesyłu danych, co zapewni zwiększenie konkurencyjności i

zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej. Sposób przechowywania faktur, ich autentyczność i dostępność dla kontroli mieliby zapewnić sami stosujący
tę formę przedsiębiorcy. Nadal pozostałby jednak wymóg uzyskania zgody odbiorcy na wystawienie dokumentu w tej formie.
Powstanie takiego projektu jest niewątpliwie sukcesem
w kierunku oswajania e-faktury, ale o pełnym sukcesie
w zakresie wprowadzenia spójnych norm prawnych
będzie można mówić dopiero po wejściu rozporządzenia w życie, co najpewniej nie nastąpi w najbliższych
miesiącach, bowiem konieczne są konsultacje międzyresortowe dla nadania ostatecznego kształtu temu projektowi, a późnej dalsza droga ustawodawcza.

Autor: Mec. Małgorzata Radomska, Kancelaria Radcy Prawnego COGNITOR

PROJEKTY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Zostań ekspertem i trenerem ds. wprowadzenia euro w Polsce
Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza studentów od 3. roku studiów lub młodych absolwentów
dowolnych kierunków studiów do udziału w projekcie
Euroszkoła z Schumanem
i w 4-dniowym szkoleniu dla trenerów w zakresie waluty euro przygotowanym przez Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Wprowadzenia Euro i Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 25-28 listopada 2010r. w Warszawie i Sulejówku pod
Warszawą.
Celem projektu Euroszkoła z Schumanem jest zapoznanie młodzieży szkolnej z walutą euro i procesem jej wprowadzania
w Polsce. Po zdaniu egzaminu i spełnieniu warunków projektu kandydaci na trenerów będą mogli sprawdzić się w roli trenerów
i prowadzić zajęcia w szkołach w całym kraju.
Najlepsi i najaktywniejsi mają szanse na miesięczne praktyki w Ministerstwie Finansów.
Więcej informacji: www.schuman.org.pl

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza studentów wszystkich lat i kierunków
studiów, tegorocznych absolwentów i doktorantów interesujących się sprawami współczesnej
gospodarki na Jesienną Szkołę Leszka Balcerowicza - trzydniowe seminarium pod hasłem
Jak uzdrowić finanse publiczne w Polsce?
w dniach 26-28 listopada 2010r. w Warszawie.
Celem seminarium jest zwiększenie wiedzy uczestników o najważniejszych zagadnieniach współczesnej ekonomii, a w szczególności w zakresie finansów publicznych. (AF)
Więcej informacji: http://www.for.org.pl/pl/Jesienna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2010
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ZAPROSILI NAS
Agencja Interaktywna Mosqi.to na konferencję
Małe jest piękne - samozatrudnienie, małe firmy oraz inne kręte ścieżki kariery
polskim sposobem na przezwyciężenie światowego kryzysu
8 października 2010r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.
Konferencja, stanowiąca część międzynarodowego projektu Career Transition in Times of Crisis
(Zmiana ścieżki kariery w czasach kryzysu), poświęcona była zmianom na rynku pracy i problemowi bezrobocia.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan Rafał Żuromski, który przedstawił działalność Fundacji jako organizacji promującej ideę kształcenia ustawicznego i uczenia się przez całe życie. Tematem przewodnim
prezentacji było podkreślenie roli szkoleń i konieczności ciągłego dokształcania się jako sposobu na podniesienie poziomu
konkurencyjności pracowników na rynku pracy.
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego na konferencję warmińskiej Fundacji Tallo,
wspierającej lokalne organizacje pozarządowe, otwierającą projekt pod nazwą
KONKORDIA,
którego celem jest opracowanie zbioru zasad współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
lokalnym, instytucjami naukowymi i biznesem
8 października 2010r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Więcej informacji: www.konkordia.org.pl
Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu na seminarium eksperckie prezentujące
wstępne wyniki, wnioski i rekomendacje realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projektu
Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego
mikroprzedsiębiorstw
11 października 2010r. w Warszawie.
Więcej informacji: www.osb.edu.pl
Władze Uniwersytetu Łódzkiego na
uroczyste obchody 45-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
i otwarcie nowego Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego Wydziału
18 października 2010r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Urząd Marszałkowski w Łodzi na konferencję
Innowacyjność gospodarki regionu w kontekście realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
19 października 2010r. w Łódzkim Domu Kultury.
Konferencja była zorganizowana przez INTREGRISNET - Partnerską sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych
Strategii Innowacji, której Liderem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi,
oraz na konferencję
Transfer techologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie
sektora rolno-spożywczego
25 października 2010r. w Instytucie Europejskim.
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Instytut Nowych Technologii w Łodzi na II Ogólnopolską Konferencję
Przyszłość administracji – e-urząd
19 października 2010r. w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Więcej informacji: www.newtechlodz.com

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości



na Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku
20 października w 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/index/index/1619



na ogólnopolską konferencję
Kreatywny pracownik. Kapitał dla innowacyjnej organizacji
22 października 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: www.pi.gov.pl



na konferencję
Organizacja inteligentna: Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników,
będącą podsumowaniem projektu realizowanego przez PSDB Sp. z o.o. i Quality Watch na zlecenie PARP,
26 października 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.psdb.com.pl/psdb/aktualnosc/konferencja_organizacje_inteligentne



wraz ze Związkiem Banków Polskich na X Forum Korporacyjne
Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie
28 października 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: www.forumkorporacyjne.pl



na XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze organizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bariery konkurencyjności MŚP – działania na rzecz ograniczania zagrożeń i wsparcia przedsiębiorczości
4 listopada 2010r. w Warszawie
pod honorowym patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Pani prof. dr hab. Danuty
Hübner, Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.
Więcej informacji: www.fund.org.pl



wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Izbą Przemysłowo – Handlową Ziemi
Radomskiej na seminarium
System dobrowolnej normalizacji – narzędziem dla przedsiębiorcy,
16 listopada 2010r. w Radomiu.

Więcej informacji: www.pkn.pl



wspólnie z PSDB Sp. z o.o. na konferencję
Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
22 listopada 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.psdb.com.pl
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Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego na seminarium organizowane pod
patronatem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości na
temat
problemów skutecznego działania centrów innowacji i transferu technologii
21 października 2010r. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Więcej informacji: www.ctt.uni.lodz.pl
Łódzka Grupa Regionalna Stowarzyszenia Project Management Polska na spotkanie
Łódzki Tramwaj Regionalny – przykłady dobrych praktyk
w zarządzaniu projektem infrastrukturalnym
21 października 2010r. w siedzibie MPK w Łodzi.
Więcej informacji: http://www.spmp.org.pl/gr/lodzka-grupa-regionalna
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network na
seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo
Handel i usługi świadczone drogą elektroniczną w Polsce
– podstawowe zagadnienia prawne
25 października 2010r. w Warszawie.
Więcej informacji: www.een.org.pl
Agencja Joint Technical Secretariat (JTS) of the Central Europe Programme z Wiednia, Austria
na warsztat
Environmental Protection – a matter of concern to all of us
podczas Specjalistycznych Targów i Kongresu Rozwój Lokalizacji i Rozwój Regionalny w Europie
27 października 2010r. w Lipsku, Niemcy.
Więcej informacji: www.central2013.eu
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi we współpracy z Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS na szkolenie w ramach Łódzkiej
Akademii PO KL w regionie na temat
Przygotowanie do projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w dniach 27-28 października 2010r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego na konferencję inaugurującą projekt
Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki – pilotażowy projekt staży naukowców
w przedsiębiorstwach
28 października 2010r. w Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym Wydziału EkonomicznoSocjologicznego UŁ.
Więcej informacji: www.pracodawcy.uni.lodz.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Łódzka Agencja Rozwoju
Regionalnego na seminarium
Wpływ sektora ICT na rozwój regionu – budowa społeczeństwa
informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
4 listopada 2010r. w Łodzi.
Więcej informacji: http://www.larr.lodz.pl/aktualnosci.php#news_2
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Partnerzy projektu Transwaste na spotkanie
Nieformalne działania w zakresie gopodarki odpadami wielkogabarytowymi
i ZSEE* na terenie Dolnego Sląska – wyniki badań, problemy, opinie i rozwiązania
5 listopada 2010r. we Wrocławiu.
Więcej informacji: www.transwaste.eu
*) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan



wspólnie z Fundacją Rozwoju Rachunkowości na
Kongres - Podatki 2011,
w celu przybliżenia zmian w podatkach w nadchodzącym roku, w dniach 15-16 listopada 2010r. w Warszawie.

Więcej informacji: http://frr.pl/konferencje.html,



wspólnie z magazynem LIBERTÉ na konferencję

Trzy drogi walki z kryzysem ekonomicznym: USA, Wielka Brytania i Polska
– ocena i prognoza na przyszłość
z udziałem m.in. Prezesa PKPP Lewiatan Pani Henryki Bochniarz, Prof. Leszka Balcerowicza, Prof. Witolda Orłowskiego
i Andrzeja Olechowskiego 17 listopada 2010r. w Warszawie.
Więcej informacji:
http://www.pkpplewiatan.pl/kalendarium/2010/0/1/konferencja_trzy_drogi_walki_z_kryzysem_ekonomicznym

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. na seminarium związane z projektem
Odnaleźć się na rynku pracy
17 listopada 2010r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w realizacji projektu poprzez zorganizowanie w siedzibie Fundacji stażu dla Pani Katarzyny Stanisławskiej w okresie 4 miesięcy, od 1 lipca do 31 października 2010r.
Więcej informacji: www.rynekpracy.ipt.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi przy Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS na spotkanie
Wykluczamy wykluczenie. Aktywność społeczna i rozwój lokalnych inicjatyw.
Działanie 7.3 PO KL
17 listopada 2010r. w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
Więcej informacji: http://www.lodz.roefs.pl/News/exeDefault/?id=12921
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Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z partnerami z Niemiec na konferencję
Zasobooszczędne technologie budowlane
połączoną z Forum Biznesu dla rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw
w dniach 19-20 listopada 2010r. we Wrocławiu.
Więcej informacji: http://www.izbarzemieslnicza.com.pl/

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi realizuje w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki projekt
WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego wykluczonych społecznie, poprzez ich udział w stażach zawodowych u pracodawców na wolnym rynku.
Pragnąc przekonać potencjalnych pracodawców, że warto podjąć współpracę z ostatecznymi beneficjentami projektu,
tj. osobami niepełnosprawnymi, w tym chorymi psychicznie, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w 3-dniowej wizycie studyjnej w dniach 23-25 listopada 2010r. w Ośrodku
Szkoleniowym KŁOS w Jedliczach, który organizuje szkolenia i staże zawodowe dla osób wykluczonych społecznie, głównie
chorujących psychicznie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i noclegi.
Więcej informacji: www.wip.tpn.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zaprasza na ogólnopolską
konferencję
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jako innowacyjny model kompleksowego doradztwa biznesowego.
Nowoczesne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem
Funduszy Unii Europejskiej
25 listopada 2010r.na Zamku Królewskim w Warszawie.
Konferencja połączona jest z Galą wręczenia statuetek w Międzynarodowym Programie Promocji
EuroCertyfikat 2010, prestiżowego wyróżnienia europejskiego przyznawanego podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą
polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości.
Więcej informacji: www.polskiestowarzyszenie.pl

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają organizacje samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców do udziału
w seminarium
Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu
30 listopada 2010r. na Politechnice Warszawskiej.
Podczas seminarium eksperci Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji, Federalnej Służby Celnej Rosji, a także przedstawiciele Białorusi i Kazachstanu, zaprezentują formalno – prawne aspekty funkcjonowania Unii Celnej oraz zasady obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi.
Zgłoszenia do 25 listopada na adres e-mail: aleksandra_wadowska@parp.gov.pl
Więcej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/szkolenia.397/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslugna-rynek-unii-celnej-rosji-bialorusi-i-kazachstanu.html
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OFERTY KOOPERACJI
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - ośrodek Enterprise Europe Network 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.

DE14863IG1

TR97NA3IDO

3.

DE08553IEH

4.

SK69CU3IGN

5.

SK69CU3IGE
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Dwie niemieckie firmy oraz organizacja badawcza opracowały wspólnie technologię wysokociśnieniowego transferowego formowania żywic
(RTM) do produkcji części samochodowych z polimerów zbrojonych
włóknem węglowym. Technologia
umożliwia wysokowydajną, zautomatyzowaną produkcję części. Partnerom oferowana jest współpraca
techniczna w instalacji nowych linii
produkcyjnych.
Turecka firma opracowała system
mechanicznej konwersji energii wiatrowej do pompowania wody. Innowacyjny system obejmuje technologię zmiany skoku dla pomp tłokowych. Komputerowy system sterowania umożliwia efektywne wykorzystanie energii wiatrowej. Firma poszukuje licencjobiorców i partnerów
handlowych.
Niemiecka firma specjalizująca się w
produkcji rurociągów przemysłowych
poszukuje partnerów do współpracy
produkcyjnej i technicznej w celu
rozwoju nowoczesnego wyposażenia do nowych zastosowań i instalacji. Firma spełnia certyfikaty jakości
dla przemysłu chemicznego i energetyki.
Słowacki wynalazca opracował mały
i oszczędny dozownik detergentów.
Przyrząd jest tani w produkcji, łatwy
do montażu i daje do 50 % oszczędności w zużyciu detergentu. Poszukiwani są licencjobiorcy, partnerzy
do współpracy technicznej, joint
venture i partnerzy kapitałowi.
Słowacki wynalazca z branży motoryzacyjnej oferuje system ogrzewania wycieraczek samochodowych z
wykorzystaniem ciepła silnika. System jest łatwy w użyciu, energooszczędny i zwiększa bezpieczeństwo
jazdy. Wynalazca poszukuje licencjobiorców, partnerów do współpracy technicznej, produkcyjnej i finansowej.

6.

100816024BG

Bułgarska firma produkująca olej
jadalny, przemysłowy i biodiesel poszukuje partnerów inwestycyjnych do
realizacji projektu zatwierdzonego
wstępnie do dofinansowania. Firma
poszukuje partnerów do joint venture.

7.

DE15923IH4

Niemiecka firma opracowała nowy
system ultrafiltracji z automatycznym
przemywaniem filtru i ze zintegrowaną dezynfekcją chemiczną. System
może być wykorzystywany do usuwania bakterii/wirusów z wody pitnej i do
ochrony przed bakterią legionella w
instalacjach wodnych. Firma poszukuje licencjobiorców, partnerów do
joint venture i produkcji.

8.

DE10673IGB

Niemiecki akademicki zespół badawczy chce opracować nową technologię bezpośredniego znakowania części (DPM), która zapewni identyfikację produktów otrzymywanych w procesie szybkiego wytwarzania (RM).
Termin złożenia wniosku badawczego do konkursu FP7-2011-BSG upływa 8/12/2010. Poszukiwani są partnerzy badawczy i przemysłowi z dziedziny produkcji maszyn, materiałów i
oprogramowania do RM oraz wykonawcy badań z doświadczeniem w
sektorze RM/DPM.

9.

TR99PD3IMO

Turecka firma specjalizująca się w
maszynowych systemach sterowania
opracowała automatyczny system
umożliwiający elastyczną obróbkę
drewna z bieżącą kontrolą jakości w
przemyśle meblarskim. Firma oferuje
producentom mebli współpracę handlową ze wsparciem technicznym.

10. US87GA3ILT

Amerykańska firma specjalizująca się
w projektowaniu urządzeń kreślarskich, lider na rynku optycznych instrumentów pomiarowych, opracowała mikrospektrometr do drukarek atramentowych. Poszukiwani partnerzy z
sektora druku przemysłowego do
współpracy produkcyjnej, badawczej i
handlowej.
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FELIETON
Europejska Stolica Kultury 2016 nie w Łodzi
Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym
Pod niebo inni wynoszą,
A ja Łódź wolę! Jej brud i dym
Szczęściem mi są i rozkoszą!
Julian Tuwim „Łódź”

A więc stało się – Łódź nie znalazła się na krótkiej
liście miast - kandydatów na Europejską Stolicę Kultury 2016.
A jeszcze całkiem niedawno, na początku października gościliśmy w Fundacji profesora z Uniwersytetu w Saragossie w Hiszpanii. Okazało się, że w 2016r.
dwa miasta będą Europejską Stolicą Kultury – jedno
w Polsce i jedno w Hiszpanii, i Saragossa, podobnie jak
Łódź, kandyduje do tego tytułu. Spacerując po Piotrkowskiej rozmawialiśmy, jak by to było fantastycznie,
gdyby oba nasze miasta uzyskały nominację na Europejską Stolicę Kultury 2016r.
Co do Saragossy, jeszcze nie wiadomo, ale my już
wiemy, że nasze miasto odpadło w pierwszym etapie
selekcji, nie zmieściło się na krótkiej liście.
Czy pamiętają Państwo początek? To zaskoczenie
połączone z niedowierzaniem, że jak to, nasze skromne
i zaniedbane miasto, sypialnia Warszawy, z trudem
dźwigające się po upadku włókiennictwa, nasza Łódź kandydatem na Europejską Stolicę Kultury?

W pomysł zaangażowały się różne środowiska
i organizacje. Powstały rozliczne inicjatywy, w tym
świetna, stale aktualizowana, strona internetowa
www.lodz2016.com, prawdziwa skarbnica wiedzy
o życiu
miasta.
Odbyło
się
i
nadal
odbywa mnóstwo znakomitych imprez kulturalnych,
pikników artystycznych, koncertów i wystaw.
Stopniowo zaczęliśmy wierzyć w nasze szanse, ba,
duma zaczęła nas rozpierać, bo przecież Łódź jest
wspaniałym miejscem. To nic, że kałuże, krzywe chodniki i odrapane kamienice w środku miasta! Do 2016r.
wszystko nadrobimy! Entuzjazm inicjatorów udzielił
się mieszkańcom Łodzi. Wszyscy żyliśmy tą perspektywą!
I co teraz? Co dalej?
W mediach odzywają się groźne pomruki, że winni
tej sytuacji muszą zostać rozliczeni. Kto jest winien?
Może Minister Kultury, to przecież jego decyzja? Może
władze miasta? Może my sami? Inni za to pytają, kto
przy zdrowych zmysłach mógł szczerze wierzyć w szanse Łodzi.
To nie ma sensu. Życie mknie dalej i trzeba patrzeć w przyszłość. Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani, ale spójrzmy racjonalnie. Poznań, Toruń, Szczecin,
Bydgoszcz, też odpadły, ostatecznie z 11 kandydatur
zostanie tylko jedna. Pomyślmy, jak bardzo cieszyła
nas perspektywa zostania ESK 2016. Rozejrzyjmy się,
ile jeszcze mamy w naszym mieście do zrobienia i po
prostu, jak śpiewa Wojciech Młynarski, róbmy swoje!
Anna Frontczak (FRP)
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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 kolejne nowości w naszej bibliotece:
Czesław Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
Niezwykle interesująca i nowatorska książka Pana prof. Czesława Bywalca traktuje o gwałtownym rozwoju konsumpcji, o prawidłowościach i zmianach w konsumpcji oraz o efektach tych zmian, zarówno w wymiarze jednostki, jak i całego społeczeństwa. Rozważania naukowe są bogato zilustrowane przykładami i danymi statystycznymi. Książka omawia wiele nowych pojęć,
jak cocooning, gadżetyzacja, czy serwicyzacja konsumpcji.
...Konsumpcja przestała być – jak w wiekach wcześniejszych – biernym efektem rozwoju gospodarczego, a stała się, na zasadzie
sprzężenia zwrotnego, jego ważnym, a dziś można nawet powiedzieć, że najważniejszym stymulatorem, swoistą lokomotywą...
(ze wstępu)
Internationalisation of European SMEs, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł, 2010
Publikacja jest końcowym raportem studium umiędzynarodowienia europejskich MŚP przeprowadzonego w 2009r. na zlecenie
Komisji Europejskiej wśród 9480 MŚP w 33 krajach (27 krajów UE, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia
i Turcja).
Badanie uwzględniało 5 rodzajów działalności przedsiębiorstw związanych z relacjami z zagranicznymi partnerami: eksport,
import, zagraniczne inwestycje, podwykonawstwo i współpraca techniczna. Raport zawiera szereg interesujących obserwacji,
zestawień i wniosków, również w podziale na poszczególne państwa. Dla polskiego czytelnika ciekawe będą informacje o Polsce, np. że pod względem umiędzynarodowienia i udziału MŚP w całkowitym eksporcie kraju, polskie przedsiębiorstwa plasują
się powyżej średniej unijnej .
Krzysztof Matusiak, Jacek Guliński (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
Publikacja jest efektem projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu
wypracowanym w wyniku dyskusji ekspertów, którzy szczegółowo przeanalizowali różne aspekty ekonomiczno-społecznych
uwarunkowań tworzenia gospodarki wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej. Autorzy dokonali analizy i oceny oddziaływania
142 cech - sił motorycznych i barier oraz wypracowali 96 rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy (STTiKW).
W gronie autorów publikacji znajdują się współpracujący z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości prof. dr hab. Edward Stawasz
i dr Paweł Głodek z Uniwersytetu Łódzkiego. (AF)
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