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Audyt jako narzędzie innowacyjności przedsiębiorstw (Część II*)
Przedmiot i zakres badania, planowanie audytu

P

odział audytów uwzględniający ich zakres przedstawiono na rys 1.

elementami. Przystępując do audytu nie należy podchodzić
do tego badania jednorazowo, „lecz cyklem kilku auditów
dotyczących tego samego procesu, ale przeprowadzanych
w pewnym przedziale czasowym. […] Dzięki takiemu podejściu wartość auditu znacznie wzrośnie, a sam proces będzie
można lepiej udoskonalić”2. W przeprowadzeniu audytu należy brać pod uwagę nie tylko informacje wejściowe oraz
wyjściowe, ale również czynniki przyczynowo-skutkowe, czyli: metody, maszyny, ludzi, materiały, zarządzanie oraz otoczenie.
Reasumując, audyt procesu nie tylko wskazuje słabe strony
zachodzących procesów w organizacji, „ale pozwala przede
wszystkim na ustalenie korelacji pomiędzy założeniami, realizacją i wynikami pracy organizacji”3.

Rys. 1. Klasyfikacja auditów w zależności od ich zakresu.
Źródło: B. Łuczak, D. Kuklińska, „ Audi/yty i audi/ytowanie,. Jak sprawić, by
przyniosły jeszcze więcej korzyści”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,
Poznań 2007, s 38

a)

Audyt produktu/ usługi

Omawiany audyt określa, czy analizowany produkt,
bądź usługa spełnia wymogi związane ze specyfikacją techniczną lub standardami procedur. Przedmiotem audytu może być produkt wytworzony w danej firmie lub przez konkurencję, natomiast ocena powinna zawierać zaawansowanie
technologiczne, cykl życia, jakość produktu, a także realizację
wymagań klientów. „Auditor zwraca uwagę wtedy przykładowo na kształt, kolor, wagę, lepkość, twardość, ilość, sposób
ułożenia itp.”1. Rezultatem przeprowadzenia audytu produktu / usługi jest ocena produktu lub wybranego aspektu produktu, ocena zaawansowania produktu, cykl życia produktu,
ocena pod kątem poprawności konstrukcji, technologii, uzyskiwanej jakości, zalecenia do doskonalenia, wytyczne do
projektu nowych produktów, porównanie z konkurencją.
a)

Audyt procesu

Audyt procesu ma na celu zapewnienia właściwej skuteczności zarządzania procesami, a także efektywności kierowania zależności między tymi procesami, bądź wybranymi

c)

Audyt systemu

Audyt systemu dotyczy oceny realizowanych wymogów
dotyczących całego systemu organizacji. Audyt można wykonać na dwa sposoby „ horyzontalny” (bierze się pod uwagę
jednolite zasady dla całej organizacji oraz stopień ich przestrzegania w oddzielnych procesach w odrębnych jednostkach funkcjonalnych) oraz „ wertykalnie” (określa w jaki
sposób odmienne zasady w danym obszarze są realizowane
w konkretnym procesie, takie podejście ocenia, czy różne
zasady, które obowiązują w danym obszarze dobrze ze sobą
współgrają, a nie wykluczają się wzajemnie).
„W przeciwieństwie do auditu produktu/usługi i auditu procesu, które badają wykonywanie poszczególnych czynności
w mikroskali, audit systemu obejmuje swoim zakresem skalę
makro, […] system możemy rozpatrywać jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych procesów,
gdzie wyjście z jednego z nich staje się automatycznie wejściem do kolejnego. Tylko ich pełna synchronizacja zapewni
osiągniecie celu”4.
Trzeci podział audytów jest związany z przedmiotem
badania. Obejmuje on audyt operacyjny, bezpieczeństwa
operacyjnego, finansowy, strategiczny oraz funkcji personalnej.

* Część I ukazała się w numerze 6 (72) 2011 Biuletynu Informacyjnego FRP
1 B. Łuczak, D. Kuklińska, „ Audi/yty i audi/ytowanie. Jak sprawić, by przyniosły jeszcze więcej korzyści”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007,
s. 38
2 Tamże, s. 39
3 www.peritus-management.eu, 28.12.2010r.
4 B. Łuczak, D. Kuklińska, „Audi/yty i audi/ytowanie”, op. cit., s. 40
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a)

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny, analogicznie do definicji audytu, jest
obiektywną działalnością doradczą i weryfikującą, której
priorytetem jest usprawnienie organizacji na szczeblu operacyjnym. Ten rodzaj audytu przeprowadza się w obszarach:
„operacyjnym, administracyjnym oraz handlowym
(zwłaszcza na styku realizacji zamówień oraz działu handlowego)”5. Zadaniem audytu operacyjnego jest ocena działania
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem takich kryteriów, jak
wydajność, oszczędność, skuteczność systemów, a także efektywność zarządzania, czyli „sposobu, w jaki kierownictwo
jednostki planuje swoje działanie, a następnie kontroluje
realizację planów. Aby ocenić oszczędność i wydajność audytów, bada relacje między wynikami a kosztami. Może być
również porównanie czasu realizacji zadania z harmonogramem. Badając skuteczność, należy ustalić, w jakim stopniu
posiadane zasoby przyczyniły się do osiągnięcia celów”6.
Reasumując, audyt operacyjny wspiera uzyskanie
zamierzonych celów przez organizację poprzez systematyczne i praktyczne podejście do oceny oraz ulepszania procesów
zarządzania organizacją.
b)

Audyt bezpieczeństwa informatycznego

W literaturze pojęcia audyt bezpieczeństwa informatycznego oraz audyt informatyczny stosowane są zamiennie.
Ten rodzaj audytu obejmuje kompleksowe sprawdzenie oraz
ustalenie stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych
w aspekcie realizacji założonych zasad związanych z poufnością, spójnością oraz wiarygodnością przetwarzanych
danych. „Zasięg audytu obejmować może zarówno rozwiązania sieciowe, serwerowe, stacje robocze i terminale oraz
punkty styku z siecią publiczną. Weryfikacji podlegają także
nieelektroniczne aspekty przepływu informacji w firmie,
w tym przede wszystkim czynnik ludzki, który stanowi jedno
z najbardziej wrażliwych ogniw polityki bezpieczeństwa,
mogących zniwelować skuteczność nawet najlepiej zaimplementowanych rozwiązań technicznych”7.
Priorytetem audytu bezpieczeństwa informatycznego
jest wyznaczenie rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa
w organizacji w aspekcie informatycznym oraz stwierdzenie,
czy wykorzystywane zabezpieczenia są odpowiednie i zgodne
z wymogami. Badanie audytowe zawiera kompleksową identyfikację i analizę zagrożeń, poprzez określenie ich stopnia

ryzyka oraz wielkości, a także zakres wprowadzenia potrzebnych mechanizmów zabezpieczeń. Obszar audytu powinien
zależeć od konkretnego modelu organizacji oraz jego wymagań związanych z polityką bezpieczeństwa.
Reasumując, audyt bezpieczeństwa informatycznego
jest „optymalną metodą sprawdzenia, jakie zabezpieczenia
najlepiej sprawdzą się w przypadku danego przedsiębiorstwa.[…] Audyt pomaga skonfigurować zapisy polityki
bezpieczeństwa ze stosowana praktyką.”8.
c)

Audyt finansowy

Ministerstwo Finansów zamiennie stosuje sformułowanie audyt finansowy i kontrola wewnętrzna. Jak wcześniej
wspomniano, audyt finansowy jest jednym z rodzajów
audytu wewnętrznego.
Audyt finansowy nie ma określonej definicji w przepisach prawnych, termin ten oznacza audyt wewnętrzny, który
został wdrożony do sektora finansów publicznych, „jednakże
od audytu finansowego oczekuje się oceny zastosowanej
polityki (zasad) rachunkowości oraz rzetelności sprawozdań
finansowych i budżetowych sporządzonych na podstawie
ksiąg rachunkowych”9. Należy również podkreślić różnice
w rozumieniu pojęcia kontroli wewnętrznej jako instrumentu zarządzania i komórki organizacyjnej, które są określone
przez Międzynarodową Organizację Naczelnych Organów
Audytu (INTOSAI). ”Według definicji INTOSAI […] kontrola
wewnętrzna jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym
do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania
zostały osiągnięte. Należy ją wyraźnie odróżnić od
tradycyjnego w polskiej administracji określenia kontroli
wewnętrznej (resortowej) jako komórki organizacyjnej
wykonującej czynności sprawdzające”10.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) audyt finansowy
obejmuje:
1. „przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, (art.47 ust. 2 pkt. 1);
2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem
wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze

5 www.wisdomconsulting.eu, 28.12.2010r.
6 K. Winiarska, „Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 25
7 www.elearning.eurokobieta.pl, 8.12.2010r.
8 Teleinformatyka - Gazeta Wyborcza, 6.10.2010r., s. 3
9 K Winiarska, „Audyt finansowy”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s.7.
10 www.mofnet.gov.pl, 8.09.2010r.
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środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, (art.47 ust. 2
pkt. 2);
3. prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie
procedur dotyczących procesów, o których mowa
wyżej (art.47 ust. 2 pkt. 3)”11.
Audyt finansowy można w sposób bardziej szczegółowy
podzielić na:
1. „audyt sprawozdań finansowych,
2. audyt prawidłowości realizacji projektu w zakresie
wydatkowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania, dotacji lub pożyczek,
3. audyt podatkowy,
4. audyt wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych (ZUS),
5. audyt innych znaczących aspektów prowadzonej
działalności”12.
Inaczej mówiąc, audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych oraz budżetowych przeprowadzanych
według standardów rewizji finansowej.
d)

Audyt strategiczny

Strategia, (od greckiego słowa strategos), oznacza
umiejętność aranżowania wojen. Do aspektu gospodarczego
oraz koncepcji przedsiębiorstw, termin ten został wprowadzony w latach siedemdziesiątych XX wieku. Strategia to
ważny element otoczenia wewnętrznego jednostki gospodarczej, ściśle powiązany ze strukturą oraz kulturą organizacyjną. Aktualnie strategię można określić jako syntetyczny długoterminowy plan, z wytycznymi o konkretnym kierunku
działania, w celu uzyskania priorytetów wyznaczonych przez
organizację.
W literaturze można spotkać wiele teorii związanych
z określeniem strategii. Według R. Griffina jest to
„kompleksowy plan osiągania celów organizacji”13, natomiast
J. Penc definiuje strategię jako koncepcję „systemowego
działania (plan działań), polegającą na formułowaniu zbioru
długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji
w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określania zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych
celów oraz sposobów postępowania (reguł działania, dyrektyw, algorytmów) zapewniających optymalne ich rozmiesz-

czenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na
wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych
warunków egzystencji i rozwoju”14. Chandler zaznacza także,
iż ważne jest właściwe wdrożenie strategii, a pojęcie to definiuje jako: „określenie głównych długofalowych celów firmy
i przyjęcia takich kierunków działania oraz taka alokacja
zasobów, które są konieczne dla zrealizowania celów”15.
Audyt strategiczny jest narzędziem służącym syntetycznemu przeanalizowaniu strategii firmy, natomiast to z kolei
pozwoli na szybkie zlokalizowanie problemów, które stanowią sygnał kryzysu strategicznego organizacji. „Audyt strategiczny to: wszechstronny, systematyczny, krytyczny
i bezstronny przegląd oraz ocena podstawowych celów strategicznych, jak również stopnia realizacji strategii, który jest
prowadzony w celu identyfikacji trudności, szans rozwojowych i sformułowania zależności ukierunkowanych na
poprawę działalności firmy”16.
Audyt strategiczny można uznać za zbiorczy proces,
który integruje czynności planistyczne, koordynacyjne, informacyjne oraz kontrolne. Poprzez to scalenie możliwe jest
wykonanie pomiaru postępu realizacji strategii firmy,
a zatem audyt strategiczny umożliwia firmie uzyskanie
korzystniejszej pozycji rynkowej.
e)

Audyt funkcji personalnej

Audyt funkcji personalnej dotyczy kompleksowej analizy podstawowych aspektów kadrowych oraz HR (Human
Resources), obejmującej elementy „miękkie”, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na nieustanny rozwój
pracownika oraz elementy „twarde”, w których podkreśla się
głównie ekonomiczny i ilościowy aspekt kierowania personelem.
Audyt funkcji personalnej jest instrumentem służącym
do oszacowania efektywności funkcji HR, polegającym na
„szczegółowym opisaniu stanu oraz wyciągnięciu wniosków,
a następnie przygotowaniu, na ich podstawie, rekomendacji
dotyczących zarówno poszczególnych badanych obszarów,
jak i całości kwestii związanych z zatrudnieniem i kierowaniem pracą”17. Jego głównym celem jest sklasyfikowanie
i zhierarchizowanie wewnętrznych standardów regulujących
zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie „oraz dostosowanie
istniejących wewnętrznych regulaminów i procedur do wy-

11 www.mofnet.gov.pl, 8.09.2010r.
12 www.audyt.ngo.pl, 9.09.2010r.
13 R W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 244
14 J. Penc, Zarys strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s.100
15 M. Pietrzak, Audyt strategiczny w projekcie wdrożenia Balanced Scorecard, „Controling i Rachunkowość Zarządcza”, 2005, nr 7, s. 38
16 K. Opolski, „Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy”, w: K. Waśniewski, K. Opolski, M. Wereda, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu,
Warszawa 2008 r., s. 32
17 J. Marciniak, „Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, s. 15
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mogów obowiązującego prawa, w szczególności prawa pracy”18. Kolejnym istotnym celem jest podniesienie pracy
kadrowej na wyższy, bardziej profesjonalny poziom, a także
takie „ułożenie” pracy kadrowej w przedsiębiorstwie, aby
była ona zdecydowanie sprawniejsza, lepiej odpowiadająca
potrzebom organizacji, a także racjonalna pod względem
ponoszonych przez organizację kosztów”19.
Należy również zaznaczyć, iż audyt personalny nie jest
jednoznaczny z audytem funkcji personalnej, choć pojęcia te
są często stosowane zamiennie przez firmy prowadzące ten
typ usług. Oznaczają one jednak dwa różne działania
w przedsiębiorstwie, gdyż audyt personalny „ma stworzyć
merytoryczne podstawy do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zmian w zatrudnieniu i ich zakresie”, która ma prowadzić
do optymalizacji struktury zatrudnienia, a także struktury
organizacyjnej, przejawiającej się w redukcji kosztów oraz
ograniczeniu zatrudnienia w tych komórkach, gdzie jest to
możliwe, bez szkody dla dalszej realizacji celów oraz rozwoju
firmy.
Zasady audytowania
Z definicji audytu wynika, iż proces ten powinien być
dokładnie zaplanowany, monitorowany oraz systematycznie
przeprowadzany, aby był „skutecznym i wiarygodnym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania, dostarczającym
organizacji informacji, na podstawie których powinna ona
dążyć do poprawy swoich działań. Audytowanie powinno być
prowadzone z uwzględnieniem zasad, które są także warunkiem koniecznym do zapewnienia, że wnioski z audytu są
właściwe i wystarczające oraz umożliwiają niezależnym audytorom wnioskowanie na podstawie tych samych danych.
Dzięki tym zasadom audyt jest efektywnym i wiarygodnym
narzędziem wspierającym politykę i działania kierownictwa”20.
Planowanie audytu
Planowanie audytu rozpoczyna się od określenia celu
badania. Powinien on być uszczegółowiony, wynikać z potrzeb klientów audytu, czyli osoby lub organizacji zlecającej
przeprowadzenie audytu. Audytor musi określić kryteria oraz
zakres audytu, który wynika z założonych celów, niezbędnych zasobów oraz czasu koniecznego do realizacji. Zakres to
„obszar i granice audytu, np. fizyczne lokalizacje, jednostki
organizacyjne (działy, wydziały), procesy lub działania, które

są poddawane auditowi i ramy czasowe, w jakich ma być on
przeprowadzony”21. Nie należy określać zbyt rozległego zakresu, gdyż wtedy nie będzie możliwe zakończenie badania
w racjonalnym terminie, ale także zbyt zawężać -„wtedy nasz
zwrot z inwestycji, tu rozumianej jako czas przeznaczony na
zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie auditu oraz
praca w to włożona, może okazać się niewystarczający. Innymi słowy, będzie to tylko strata czasu i zmarnowanie cennych
zasobów”22. Następnym krokiem jest ocena sytuacji i próba
określenia czynników, które w sposób negatywny wpłynęłyby
na przeprowadzenie badania; należy zapoznać się, czy w firmie występują charakterystyczne wymagania związane np.
z bezpieczeństwem. Kolejnym elementem przy planowaniu
audytu jest określenie niezbędnych zasobów do przeprowadzenia badania, tj. zasobów finansowych, personelu oraz
granic czasowych.
Dla przykładu procedura działań związanych ze świadczeniem usługi związanej z wykonaniem audytu technologicznego, w ramach Krajowego Systemu Usług obejmuje
następujące etapy:
 pierwszy kontakt z klientem, wstępna identyfika-

cja i przegląd wymagań,
 szczegółową identyfikację i przegląd wymagań

dotyczących zamawianej usługi doradczej proinnowacyjnej,
 rejestr zlecenia i identyfikację usługi,
 ustalenie zakresu i harmonogramu prac w ramach

usługi,
 opracowanie oferty, w tym kosztorysu usługi,
 zatwierdzenie oferty i podpisanie umowy,
 realizację oraz monitorowanie usługi,
 sporządzenie raportu z wykonania usługi,
 zatwierdzenie raportu przez klienta,
 rozliczenie usługi,
 zapewnienie poufności i archiwizację dokumen-

tów.
Autor: dr Bogdan Mazurek, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

18 J. Marciniak, op. cit., s. 19
19 Tamże, s. 19
20 M Salerno-Kochan, „Kompetencje audytorów” Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s 100
21 B. Łuczak, D. Kuklińska, „Audi/yty i audi/ytowanie”, op.cit., s 344
22 Tamże, s 114
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Jednolity Rynek Unii Europejskiej – szanse i wyzwania

O

d ponad 50 lat wspólny rynek Unii Europejskiej
(1957r. – traktat o utworzeniu EWG) stanowi
ważną siłę napędową gospodarki europejskiej.
Od 1993r. rynek ten umocnił się dzięki utworzeniu wspólnej waluty, rozwoju polityki solidarności
i spójności. Będąc obszarem swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału jest on również częścią życia
codziennego obywateli UE, którzy czerpią z niego różnego
rodzaju korzyści w ramach swojej działalności, pracy zawodowej czy w życiu prywatnym. Sprawnie funkcjonujący jednolity rynek jest także warunkiem wzrostu konkurencyjności
i innowacyjności unijnej gospodarki.
Rynek wewnętrzny UE ma jednak pewne słabe strony.
Aby znaleźć rozwiązania problemów i określić priorytety
w zakresie budowania jednolitego rynku, Komisja Europejska poddała pod dyskusję 50 propozycji przedstawionych w
komunikacie W kierunku aktu o jednolitym rynku z 27 października 2010r. W wyniku debaty publicznej na poziomie
lokalnym, krajowym i europejskim zebrano ponad 800 opinii
państw członkowskich, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i wielu obywateli, na podstawie których
Parlament Europejski przedstawił rezolucje zawierające najważniejsze działania, które powinny być wprowadzone
w życie do końca 2012r.
12 dźwigni dalszego rozwoju
Biorąc pod uwagę opinie zebrane podczas konsultacji
publicznych, rezolucje Parlamentu Europejskiego i Rady, jak
również opinie Komitetu Regionów oraz Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 13 kwietnia 2011r.
Komisja Europejska przyjęła Komunikat do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów pt. Akt o jednolitym rynku
zawierający pakiet 12 „dźwigni” – priorytetowych działań,
które mają przyczynić się do dalszego rozwoju jednolitego
rynku, pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia
nowych miejsc pracy.
1. Dostęp MŚP do finansowania
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), których w Unii
Europejskiej jest 21 milionów, są ważnym czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Trudności w dostępie do finansowania są dla MŚP jedną
z największych przeszkód we wprowadzaniu nowych produk-
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tów, ulepszaniu infrastruktury i zatrudnianiu większej liczby
pracowników. Potrzebne jest stworzenie wspólnego statusu
funduszu kapitału podwyższonego ryzyka, który pozwoliłby
funduszom mającym siedzibę w jednym państwie członkowskim inwestować w jakimkolwiek innym państwie członkowskim, dostarczając w ten sposób innowacyjnym MŚP finansowanie w atrakcyjnej cenie.
2. Mobilność pracowników w obrębie jednolitego rynku
W 2009r. 5,8 mln Europejczyków, ca 2,5 proc. aktywnej
zawodowo ludności Unii, pracowało w innym państwie członkowskim. Większa mobilność pracowników podniosłaby konkurencyjność gospodarki europejskiej. Aby zlikwidować
przeszkody administracyjne utrudniające Europejczykom
pracę tam, gdzie pragną, należy zmodernizować zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, uprościć procedury, wzmocnić zaufanie i współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności dzięki wprowadzeniu europejskiej legitymacji zawodowej.
3. Prawa własności intelektualnej
Własność intelektualna jest tak samo ważna jak surowce czy baza przemysłowa: zależy od niej od 44 do 75 proc.
zasobów przedsiębiorstw europejskich. Kluczowe znaczenie
dla europejskiej konkurencyjności ma ustanowienie ochrony
wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie
państw członkowskich już od 2013r.
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4. Konsumenci jako podmioty jednolitego rynku
Aby podnieść zaufanie konsumentów do jednolitego rynku,
należy zagwarantować im prawa, w szczególności prostsze,
tańsze i szybsze metody rozstrzygania sporów oraz środki
odwoławcze inne niż postępowanie sądowe. Ma to zasadnicze
znaczenie dla handlu elektronicznego - zwiększenie zaufania
konsumentów do transgranicznego handlu elektronicznego
wygenerowałoby zysk rzędu 2,5 mld euro.
5. Usługi: wzmocnienie normalizacji
Usługi są siłą napędową tworzenia miejsc pracy w Europie.
Komisja proponuje przeprowadzenie przeglądu prawodawstwa w zakresie europejskiego systemu normalizacji, tak by
objąć nim również usługi.
6. Integracja europejskich sieci
Sieci transportowe, energetyczne i sieci łączności elektronicznej można porównać do kręgosłupa jednolitego rynku.
Sprzyjają one swobodnemu przepływowi osób, towarów,
energii i danych i dlatego skuteczna integracja gospodarcza
zależy od integracji sprawnych sieci.
7. Jednolity rynek cyfrowy
Wzmocnienie zaufania do transakcji elektronicznych
jest niezbędnym warunkiem rozwoju wewnętrznego rynku
cyfrowego, z którego korzyści będą mogli w pełni czerpać
obywatele, przedsiębiorstwa i organy administracji. Europa
potrzebuje przepisów zapewniających wzajemne uznawanie
elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania na całym swoim terytorium.
8. Przedsiębiorczość społeczna
Należy wspierać przedsiębiorstwa, które oprócz działalności nakierowanej na uzasadnione osiąganie zysku finansowego, realizują cele służące interesom ogólnym, rozwojowi
społecznemu lub ochronie środowiska. Jest to sektor generujący rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
9. Podatki
Przepisy podatkowe w UE nie są dostosowane do realiów
jednolitego rynku XXI wieku i nie stanowią wystarczającej
zachęty do przyjmowania praktyk energooszczędnych i bardziej przyjaznych dla środowiska. Należy zapewnić równe
traktowanie różnych źródeł energii, w większym stopniu
uwzględniać energochłonność produktów i ich emisje dwutlenku węgla.

10. Więcej spójności społecznej w ramach jednolitego rynku
W społecznej gospodarce rynkowej rynek usług europejskich ma zapewnić, bez zrównywania do dołu, by przedsiębiorstwa mogły łatwiej świadczyć usługi w całej Unii Europejskiej, m.in. poprzez delegowanie pracowników, przy zapewnieniu większej ilości lepszej jakości miejsc pracy oraz
wysokiego poziomu ochrony pracowników i ich praw socjalnych.
11. Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw
Należy uprościć dyrektywy dotyczące standardów
rachunkowości w zakresie obowiązku sprawozdawczości
finansowej i zmniejszyć obciążenia formalnościami administracyjnymi, przede wszystkim te, które dotyczą MŚP.
12. Rynek zamówień publicznych
Organy władzy publicznej wydają około 18 proc. PKB UE na
zakup dóbr, usług i zlecanie robót, co stanowi bardzo istotną
dźwignię wzrostu gospodarczego. Potrzebne jest unowocześnienie przepisów dotyczących zamówień publicznych w celu
zapewnienia w tym zakresie zrównoważonej polityki, wspierającej zapotrzebowanie na towary, usługi i działania zgodne
z zasadami ochrony środowiska, odpowiedzialne pod względem społecznym i innowacyjne. Prostsze i bardziej elastyczne procedury udzielania zamówień przez instytucje zamawiające mają zapewnić łatwiejszy dostęp przedsiębiorstw, głównie MŚP, do zamówień.
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Forum Jednolitego Rynku w Krakowie
W ramach Aktu o jednolitym rynku funkcjonuje Forum Jednolitego Rynku, którego zadaniem jest regularne gromadzenie uczestników jednolitego rynku,
takich jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni,
organizacje pozarządowe oraz reprezentujące obywateli, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz parlamentów.
Podczas polskiej Prezydencji Unii Europejskiej,
w dniach 2-4 października 2011r. w Krakowie, odbędzie się zorganizowane wspólnie przez Parlament
Europejski, Polski Rząd i Komisję Europejską, spotkanie Forum Jednolitego Rynku. Komisję Europejską będzie reprezentował Michel Barnier (Komisarz
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług).

Opowiedz nam swoją historię

Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem
w Forum mogą do 15 sierpnia 2011r. zgłosić swój
udział i zarejestrować się online:

Napotkałeś na bariery podróżując, ucząc się za granicą, prowadząc międzynarodowe interesy? Osoby,
które doświadczają problemów w funkcjonowaniu
jednolitego rynku proszone są o zgłaszanie takich
przypadków poprzez formularz na stronie internetowej Forum:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/
single_market_forum_pl.htm

http://www.tellusyourstory.eu/content/terms-andconditions.

Dalsze kroki
Z końcem 2012r. Komisja podsumuje stan realizacji Aktu
o jednolitym rynku i przedstawi program na kolejny etap.
Wnioski zostaną wzbogacone badaniem ekonomicznym, które
pozwoli zidentyfikować niewykorzystane nisze potencjału
wzrostu oraz wyłonić, w stosownych przypadkach, nowe.
Komisja wzywa państwa członkowskie i Parlament Europejski do zaakceptowania planu postępowania zawartego
w Akcie o jednolitym rynku i jak najszybsze przyjęcie 12 kluczowych działań do 2012r., aby podmioty działające na
jednolitym rynku mogły wykorzystać możliwości, jakie ten
rynek oferuje.

Pięciu uczestników z całej Europy zostanie zaproszonych do przyjazdu do Krakowa i przedstawienia swoich historii na Forum.

Feedback mechanism - przekaż swoje uwagi Komisji
Europejskiej
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać Dyrekcji Generalnej
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
swoje wnioski i uwagi związane ze stosowaniem prawa europejskiego i działalnością organów administracji za pomocą tzw. feedback mechanism. Uwagi
i propozycje przedsiębiorców przekazują do Komisji
Europejskiej ośrodki Enterprise Europe Network.
Jednym z ośrodków jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy do kontaktu z nami - e-mail:
fundacja@frp.lodz.pl, tel. 42 630 36 67.

Na podstawie:
Informacja prasowa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
Pełny tekst komunikatu Akt o jednolitym rynku: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:PL:NOT

Anna Frontczak

8

Nr 7-8 (73) 2011
Biuletyn Informacyjny
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network

NASZE PROJEKTY
Wyróżnienie dla projektu

iło nam poinformować, że realizowany w latach
2007-2009 międzynarodowy projekt Kształcenie

programu Uczenie się przez całe życie w Islandii. Sieć zebrała
prawie 300 projektów, współfinansowanych z programu
Uczenie się przez całe życie, spośród których, kierując się
takimi kryteriami, jak adekwatność tematyki do potrzeb,
jakość projektów i ich rezultatów, wyróżniono 20 jako przykłady dobrej praktyki.

i zatrudnienie: dostosowanie programów nauczania szkół wyższych do potrzeb gospodarki, którego polskim

Wręczenie nagród odbyło się podczas seminarium Bridging the Skills Gap (Zmniejszanie luki kompetencyjnej)

partnerem była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, został
wyróżniony jako przykład dobrej praktyki.

w dniach 9-10 czerwca 2011r. w Budapeszcie. Wyróżnienie
w imieniu konsorcjum projektu Kształcenie i zatrudnienie
odebrała koordynator, Prof. Eva Oliveira z Uniwersytetu
Catolica Portuguesa w Porto, Portugalia.

M

Wyróżnienie zostało przyznane przez międzynarodową
sieć New Skills Network, składającą się z czternastu instytucji
partnerskich, koordynowaną przez Narodową Agencję

(GG)

Konferencja Innowacje dla regionu łódzkiego

W



Konferencja miała na celu ukazanie roli innowacyjnych
gałęzi przemysłu oraz dziedzin nauki, takich jak energetyka,
medycyna, włókiennictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze
w procesie rozwoju potencjału gospodarki regionu łódzkiego.

Reqtextil – przekwalifikowanie pracowników sektora
włókienniczego - analiza sektora tekstylnego w krajach uczestniczących w projekcie i opracowanie na tej
podstawie metodologii mającej wspomóc przekwalifikowanie pracowników i skierowanie ich do innych
sektorów rynku.



EU-GRAD - europejski program kształcenia podyplomowego i praktyk zawodowych dla osiągnięcia "pełnej
mobilności" absolwentów studiów w UE - promocja
"całkowitej mobilności" i swobody w poszukiwaniu
zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej wśród
absolwentów studiów.

dniu 9 czerwca 2011r. Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości
wzięła udział w zorganizowanej
przez Departament ds. Przedsiębiorczości
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi konferencji Innowacje dla regionu łódzkiego.

wytworzenia lub pozyskania innowacyjnej technologii
oraz zdolności do współpracy z partnerami europejskimi.

Przy stoisku promocyjnym konsultanci FRP zachęcali uczestników do udziału w swoich projektach, m.in.:


Enterprise Europe Network - europejska sieć wspierająca działalność gospodarczą i innowacyjność małych
i średnich przedsiębiorstw



Lokalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu
Usług - bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą



Doradztwo-asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu
i rozwoju firm.



Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci
Innowacji – pomoc w określeniu potencjału firmy do

Szczegółowe informacje o projektach: www.frp.lodz.pl.
(KJ)
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Perspektywy dla Łodzi - spojrzenie z zewnątrz

P

oznańska firma Doradztwo
Społeczne i Gospodarcze zorganizowała 30 maja 2011r.
w Łodzi konferencję podsumowującą
projekt Aglomeracja łódzka wobec zmian strukturalnych
w gospodarce. Celem projektu było wypracowanie rekomendacji służących zarządzaniu zmianą gospodarczą i podniesieniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych aglomeracji
łódzkiej. Obszerny i solidnie udokumentowany raport przedstawia mocne i słabe strony łódzkiej aglomeracji, porównuje
również Łódź z aglomeracjami: krakowską, poznańską i wrocławską.

Aglomeracja miejska to jednostka morfologiczna
i tworzący ją zwarty zespół wzajemnie powiązanych (choć odrębnych z administracyjnego punktu
widzenia) jednostek osadniczych (duże miasto
wraz z otaczającym obszarem), powstały w wyniku
procesów koncentracji.
Źródło: T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2006

i było najniższe w omawianych aglomeracjach (Poznań
110,7%).
Raport stwierdza, że dla przejścia Łodzi od gospodarki
opartej na włókiennictwie do gospodarki opartej na wiedzy
niezbędne jest rozwinięcie potencjału innowacyjnego miasta
poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych zgodnych
z polityką regionu i założeniami strategii rozwoju miasta.
Branże uznawane za strategiczne to logistyka, branża farmaceutyczna, AGD oraz rozwijające się najbardziej prężnie otoczenie biznesu (BPO). W planach Łodzi zapisany jest priorytet przyciągania inwestorów zatrudniających powyżej
200 pracowników, co nie rokuje dobrze dla rozwoju małych
i mikroprzedsiębiorstw będących siłą napędową lokalnych
gospodarek.
Z drugiej strony, raport proponuje rozważenie, czy dla
rozwoju potencjału innowacyjnego miasta większej efektywności nie przyniosłoby skupienie się na działalności innowacyjnej (produktowej, procesowej, organizacyjnej, marketingowej i społecznej) w ramach dobrze rozwiniętego systemu
specjalistycznego szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego technicznego w takich dziedzinach, jak przemysł włókienniczy, rolno-spożywczy, obuwniczy, farmaceutyczny,
ceramiczny, energetyczny, odzieżowy, elektromaszynowy
i inne. Idea ta wynika z faktu, że w Łodzi istnieje, stanowiące
duży kapitał, zaplecze:

Atuty Łodzi to przede wszystkim korzystne położenie na
skrzyżowaniu drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych, dobra sieć o twardej nawierzchni oraz duża podaż nieruchomości na działalność gospodarczą, przy czym atut dogodnego położenia w centrum kraju wydaje się niedostatecznie wykorzystywany.



infrastrukturalne – ośrodki szkolenia już istnieją,



ekonomiczne, bo funkcjonują w tych sektorach
przedsiębiorstwa,



ludzkie, ponieważ obszar obfituje zarówno
w doświadczonych, jak i potencjalnych młodych
pracowników,

Lista słabych stron Łodzi jest niestety dłuższa. Składają
się na nią ujemny przyrost naturalny, najwyższy wśród porównywanych aglomeracji odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, ujemny bilans migracji zagranicznych oraz wskaźnik
bezrobocia, niższy wprawdzie niż średnia krajowa, jednak
najwyższy pośród analizowanych aglomeracji (9,5%).
Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie łódzkim
stanowiło 87% średniej krajowej, a w samej Łodzi 95,3%



edukacyjne, ze względu na istniejącą kadrę szkoleniową.
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Raport podsumowuje, że mimo niekorzystnej obecnie
sytuacji, Łódź ma szansę stać się miastem atrakcyjnym dla
działających na jej terenie przedsiębiorstw i miastem kreatywnym, posiada bowiem niezbędne do tego zasoby, wymagające jednak następujących działań we wszystkich
obszarach tworzących atrakcyjne i kreatywne miasto:
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przestrzeń

– działania na rzecz sprzyjającego kreatywności i innowacyjności środowiska naturalnego
i kulturowego;

ludzie

– wzmocnienie i umożliwienie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego aglomeracji,

aktywność

– innowacje w firmach i instytucjach, inwestycje w przemysły kreatywne na rynkach
międzynarodowych,

Rys. Cztery fundamentalne komponenty tworzące kreatywne
i atrakcyjne miasto

infrastruktura – udogodnienia transportowe, telekomunikacyjne, ogólna spójność aglomeracji zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu:
http://www.lodzkagospodarka.pl/wyniki.
Anna Frontczak

Źródło: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w
procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [red.] Andrzej Klasik, WN AE
w Katowicach, Katowice 2008, s. 29. Opracowanie własne DSiG.

Pięćdziesiątka dobrych praktyk Przekroju

P

rzyzwyczailiśmy się, że dzięki unijnym funduszom
zmienia się oblicze naszego kraju i szybciej nadrabiamy gospodarcze zaległości względem zachodniej
Europy.
Tygodnik Przekrój postanowił dokonać przeglądu projektów dofinansowanych z UE i wytypował 50 najciekawszych i najbardziej innowacyjnych z różnych dziedzin. Co
miesiąc w specjalnym dodatku prezentowane jest 10 projektów. Opisane projekty realizowane są nie tylko z Programu
Innowacyjna Gospodarka, ale także Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Infrastruktura i Środowisko i innych.
Pierwszy dodatek, który ukazał się w maju 2011r.,
poświęcony był projektom ekoinnowacyjnym, jak na przykład
syntetyczne paliwa przyszłości, nowoczesna elektrociepłownia biogazowa, ekologiczny transport dla osób niepełnosprawnych, śląski Rozwój pierwszego polskiego klastra budownictwa pasywnego i energooszczędnego, a także Rozwój
klastra dolina ekologicznej żywności z Lubelszczyzny.
Wśród wybranych projektów ekoinnowacyjnych znalazł
się bliski Łodzi Uniejów z projektem Termy Uniejów - regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej, a w nim

kolejne baseny termalne, hotele, odnowiony XIV-wieczny
zamek, uzdrowisko i kompleks sportowy - wszystko zasilane
energią pochodzącą z ekologicznej elektrowni geotermalnej.
Na realizację projektu gmina dostała pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Burmistrz miasta, Pan Józef Kaczmarek żartuje, że jeśli
wszystko się uda, zabraknie mieszkańców do pracy w tych
obiektach.
Dodatek czerwcowy do Przekroju zatytułowany jest
Innowacje na wakacje i zawiera takie projekty jak Park
Miniatur w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, budowa galicyjskiego miasteczka w Nowym Sączu, czy Szlak czarownic
na czesko-polskim pograniczu - jeden z pierwszych projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
Po zakończeniu prezentacji czytelnicy wybiorą najciekawsze i najbardziej nowatorskie, ich zdaniem, projekty.

GŁOSUJMY NA UNIEJÓW !
Na podstawie: http://50przekroju.pl/?p=34
(AF)
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ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Portal ma zapewnić sprawną komunikację pomiędzy:

Od

14 czerwca 2011r. działa ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - kolejny krok na drodze do ułatwienia
życia obywatelom.

Jest to system informatyczny, dzięki któremu obywatele
mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Ideą przyświecającą budowie ePUAP-u było stworzenie
jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego
kanału udostępniania usług publicznych.



obywatelami a administracją,



przedsiębiorcami a administracją,



instytucjami administracji publicznej.

Aby korzystać z ePUAP-u należy posiadać tzw. Profil
Zaufany, który uzyskuje się poprzez utworzenie konta na
ePUAP-ie (www.epuap.gov.pl), a następnie złożenie drogą
elektroniczną odpowiedniego wniosku na ePUAP-ie. Nie jest
przy tym wymagane składanie podpisów elektronicznych.
Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać
się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających i jest to jedyna wymagana osobista
wizyta w urzędzie, aby móc rozpocząć załatwianie spraw
urzędowych przez Internet.
Więcej informacji: www.epuap.gov.pl.
(AF)

Pożyczki dla łódzkich przedsiębiorców na wyciągnięcie ręki1

M

amy dobrą wiadomość
dla łódzkich przedsiębiorców planujących
inwestycje w swoich firmach. Po
przeszło półrocznych negocjacjach Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił instytucję, która
b ę d z i e u d z i e l a ć p oż y cz e k
w ramach Inicjatywy JEREMIE.
Fundusz pożyczkowy został uruchomiony przy Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
O pożyczkę mogą się starać mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego. Jednym z kryteriów jest wykazanie przez
przedsiębiorcę zdolności do spłaty pożyczki z prowadzonej
działalności2.
Wysokość udzielanych pożyczek wynosi od 15 000 zł do
500 000 zł i nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji
netto.
Pożyczka może być przeznaczona na:

- nabycie nieruchomości zabudowanych,

- roboty budowlane,
- nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń i wyposażenia,

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup specjalnych środków transportu.
Wydatki muszą być poniesienie po podpisaniu umowy pożyczki.
Wysokość oprocentowania uzależniona jest od okresu spłaty:
do 12 miesięcy - oprocentowanie 2,00% plus prowizja
w wysokości 0,50% wartości pożyczki.
do 24 miesięcy - oprocentowanie 2,25% plus prowizja
w wysokości 1,00% wartości pożyczki.
do 36 miesięcy - oprocentowanie 2,50% plus prowizja
w wysokości 1,50% wartości pożyczki.
Więcej informacji na temat pożyczek JEREMIE można
uzyskać w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego2
(www.larr.lodz.pl ) oraz w Punkcie Konsultacyjnym KSU
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na podstawie:

http://www.larr.lodz.pl oraz http://www.jeremie.com.pl
(ŁK)

1 O Inicjatywie JEREMIE pisaliśmy w Biuletynie Nr 12 (65) grudzień 2010
2 Regulamin Funduszu Pożyczkowego wraz z niezbędną dokumentacją dostępny na stronie http://www.larr.lodz.pl
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KONFERENCJE, SEMINARIA, DEBATY
56 Światowa Konferencja Międzynarodowej Rady Małego Biznesu (ICSB),

BACK TO THE FUTURE – Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and
Innovation - Sztokholm, 15 – 18 czerwca 2011r.
W pierwszym dniu konferencji - Policy Forum Day jedna z sesji poświecona była projektowi Entrepreneurship
and SME policies across Europe, realizowanemu przez międzynarodową sieć IPREG (Innovative Policy Research for
Economic Growth, www.ipreg.org), w której Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentuje Polskę. Projekt składał
się z dwóch części: Subproject 1. Estimating the costs of
Entrepreneurship and SME Policy i Subproject 2. Mapping
the expenditure, policy focus and perceived impact. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w czterech krajach (Szwecja, Belgia/Flandria, Polska i Austria). Polskie
wyniki w imieniu zespołu projektu zaprezentował dr Paweł
Głodek z Uniwersytetu Łódzkiego.

K

onferencję zorganizowała ICSB (International Council for Small Business) we współpracy z Europejską
Radą Małego Biznesu (ECSB), Szwedzkim Forum
Przedsiębiorczości, Szwedzką Agencją na Rzecz Regionalnego Wzrostu Gospodarczego (Growth Analysis) oraz innymi
szwedzkimi organizacjami rządowymi i regionalnymi.
Mottem Konferencji ICSB 2011 był „powrót do przyszłości” zmiany w perspektywach światowej przedsiębiorczości
i innowacji. Program konferencji obejmował 7 sesji plenarnych oraz spotkania warsztatowe. Tematy sesji to formy
przedsiębiorczości i innowacji, kreatywne środowiska, globalizacja i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości i MŚP, przedsiębiorczość społeczna, zrównoważona przedsiębiorczość
i innowacje, przedsiębiorczość kobiet. Gościem specjalnym
konferencji był laureat pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammad Yunus z Bangladeszu, założyciel Banku Grameen,
udzielającego mikropożyczek dla przedsiębiorczych kobiet.
Prof. Yunus promował szwedzkie wydanie swojej książki pt.
„Przedsiębiorstwo społeczne - kapitalizm dla ludzi”.

Rozważania nad działaniami przeprowadzonymi
w poszczególnych krajach, ich rezultatami oraz perspektywą
dalszej współpracy były przedmiotem warsztatu IPREG
(17.06). W dyskusji panelowej Polskę reprezentowała
dr Małgorzata Sikorska.
Wśród uczestników konferencji rozpowszechniony był
raport
Entrepreneurship and SME-policies across

Europe. The cases of Sweden, Flanders, Austria and
Poland” opracowany przez Growth Analysis, koordynatora
projektu, na podstawie raportów krajowych.

Konferencja zgromadziła ponad tysiąc uczestników
z 70 państw ze wszystkich kontynentów – przedsiębiorców,
naukowców, decydentów z administracji państwowej
i samorządowej, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
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Fundacja przygotowała dla uczestników pełny raport polski,
który powstał we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Raport obejmuje wyniki badań dotyczące analizy nakładów na
rozwój start-up i MŚP, krajowych polityk wobec start-up
i MŚP, dokumentów strategicznych, ich kompleksowości
i skuteczności. Jako przykłady dobrych praktyk (case studies) raport przedstawia Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz projekt „Rozwój usług doradczych o charakterze
proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej
Sieci Innowacji (KSI)”.

W przestronnych kuluarach centrum kongresowego
szwedzkie firmy przedstawiły innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wydawnictwa ekonomiczne, szkoły biznesu,
agencje gospodarcze i organizacje otoczenia biznesu zaprezentowały oferty i materiały. Swoje stoisko informacyjne
miała też Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która promowała realizowane projekty oraz oferty współpracy polskich
firm.
Konferencji towarzyszyły spotkania brokerskie Baltic
Business Arena dla firm z państw z obszaru Morza Bałtyckiego, zorganizowane przez szwedzką agencję rządową ALMI.
Polskimi partnerami spotkań były ośrodki Enterprise Europe
Network: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi. W imprezie wzięło udział 66
przedstawicieli firm i organizacji, którzy przeprowadzili 215
rozmów dwustronnych. Czworo delegatów Fundacji prowadziło rozmowy w imieniu kilkunastu firm z regionu łódzkiego
i promowało oferty polskich firm na stoisku przed salą spotkań. Nawiązane kontakty rokują nadzieje na przyszłą współpracę i międzynarodowe kontrakty.
(MS)
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Prezes FRP Ambasadorem Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych

14

czerwca 2011r. Łódzkie
Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zorganizowało po raz 25.
Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego
w Szkolnych Systemach Edukacji
w Roku Szkolnym 2010/2011, podczas
której osobom i instytucjom wyróżnionym za działalność
innowacyjną w edukacji wręczono certyfikaty w IX kategoriach. Od wielu lat ŁCDNiKP promuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, przyczyniając się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia
się przez całe życie.
Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych
Systemach Edukacji to wyjątkowe spotkanie środowiska
oświatowego, jest ono bowiem potwierdzeniem, że kreatywni
dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, sojusznicy „szkoły” są
doceniani.
Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Sali Lustrzanej
Pałacu Poznańskiego, we wspaniałej oprawie artystycznej
przygotowanej przez szkolne zespoły i indywidualnych
uczniów z Łodzi i regionu.
Miło nam poinformować, że najwyższe wyróżnienie –
Certyfikat Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych otrzymała Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pani dr Ewa Sadowska-Kowalska.
(AF)

Ewa Sadowska-Kowalska, prezes zarządu FRP od
1995r., dr nauk ekonomicznych, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ, wychowawca
wielu pokoleń ekonomistów w kraju i za granicą;
autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomiki kształcenia i rynku pracy;
odbyła liczne staże zagraniczne; ekspert w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE,
inicjator i kierownik wielu międzynarodowych
innowacyjnych projektów edukacyjnych.
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Europejski Tydzień Młodzieży – debata obŁódź się!

Z

W trakcie drugiego panelu wszyscy
uczestnicy podzieleni zostali na 6 grup warsztatowych, w których młodzi uczestnicy, wspierani przez przedstawicieli UMŁ, organizacji
pozarządowych i firm prywatnych oraz moderatora, mieli za zadanie opracować zagadnienia z dziedziny ekologii, sportu, kultury, edukacji, spraw społecznych i współpracy międzynarodowej. Podsumowaniem panelu było zebranie wszystkich uczestników na forum, podczas którego poszczególne grupy przedstawiły
swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące omawianych tematów.

okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży 19 maja 2011r. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizowała w Łódzkim Domu
Kultury debatę pod hasłem obŁódź się. Podczas spotkania młodzi łodzianie mieli możliwość zapoznania się z polityką Unii Europejskiej w obszarach kultury, ochrony środowiska, edukacji, spraw społecznych i sportu. Na
tym tle przedstawiono szanse zatrudnienia
i rozwoju tych obszarów w kontekście możliwości współdecydowania lub wpływania na
to, co dzieje się w mieście.
Debata podzielona była na dwa panele. Pierwszy
(ogólny) obejmował wystąpienia przedstawicieli: Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ, Biura
Współpracy z Zagranicą UŁ - program Erasmus,
Programu "Młodzież w działaniu" oraz Łódzkiego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu i obejmował krótką charakterystykę działalności poszczególnych organizacji.

Dzięki spotkaniu i debacie młodzież z terenu Łodzi miała unikatową szansę włączenia się w politykę młodzieżową
miasta, poszerzenia swojej wiedzy na temat programów unijnych przeznaczonych dla młodych ludzi i możliwości rozwoju
zawodowego.
Więcej informacji:
spoeczne.html

http://www.ferso.org/pl/inicjatywy-

(AP)

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro bono
Dyżury prawników w Fundacji!

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba
Adwokacka w Łodzi zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do
korzystania z bezpłatnych porad prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na
rynku międzynarodowym.
W każdą środę, poczynając od 13 lipca 2011r., w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości dyżury pełnić będą adwokaci Izby Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub
mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl .
Ponadto, od września 2011r. w Biuletynie FRP będą ukazywać się artykuły popularyzujące wiedzę
z dziedziny prawa gospodarczego.
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KONKURSY
Konkurs Młody Wynalazca

T

rwa szósta edycja konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców, organizowanego przez firmę Eurobusiness-Haller.

Celem konkursu jest


wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych
twórców,



promocja kreatywności wśród młodzieży.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 30 roku życia.
Termin nadsyłania prac konkursowych: 23 września 2011r.
Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli na Światowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA w dniach 17-19 listopada 2011r. oraz na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2011r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w marcu 2012r. w Warszawie - organizowanej od 19 lat imprezie,
której celem jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji: http://www.haller.pl/pl/oferta/konkursy-wynalazczosci/mlody-wynalazca/mlody-wynalazca-2010-2.html
(AF)

Konkurs O szkodliwości korupcji

9

czerwca 2011r. w Gimnazjum nr 43 odbył się finał III edycji ogólnołódzkiego konkursu
„O szkodliwości korupcji” zorganizowanego przez Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Gimnazjum
nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi.
Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy o szkodliwym wpływie korupcji na życie
społeczne i gospodarcze oraz kształtowanie odpowiednich postaw młodzieży wobec tego zjawiska.
Konkurs został objęty patronatem Fundacji Augustinea-Jeana Fresnela, firmy Plagiat.pl oraz sponsora nagród - Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wykonaniu przez ucznia broszury, ukazującej szkodliwy wpływ korupcji na wiele dziedzin życia w aspekcie indywidualnym i społecznym. Do broszury należy dołączyć wykaz źródeł informacji,
z których autorzy korzystali przy jej tworzeniu.
W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 67 prac z 11 szkół, które oceniło jury powołane
przez Dyrektora ŁCDNiKP Pana Janusza Moosa. Nagrodzono 4 prace, wykonane przez uczniowie z
gimnazjów nr 3, 14, i 19. Wyróżnienia zdobyło 8 prac uczniów z gimnazjów nr 3, 14, 19, 22, 43 i 46,
oraz ZSP nr 1.
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy! Gratulujemy nauczycielom – opiekunom laureatów!
Autor: Barbara Muras (ŁCDNiKP)
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Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 rozstrzygnięty

16

czerwca 2011r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
w VII edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2011, organizowanego przez działającą przy Banku Citi Handlowy Fundację Kronenberga. Celem organizowanego konkursu jest wspieranie mikroprzedsiębiorczości, jednej
z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ideą konkursu jest nagradzanie firm osiągających sukcesy, wyróżniających się na tle konkurencji,
zakorzenionych w lokalnych społecznościach oraz łączących tradycję z nowoczesnością.
Kapituła konkursowa, po rozpatrzeniu 252 zgłoszeń, przyznała


tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2011" Jerzemu Sznerskiemu z firmy
Sznerski Guss w Nysie, który opracował unikatową technologię wytapiania
metali, znacznie zmniejszającą zużycie koksu i emisję szkodliwych związków.

Ponadto kapituła wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:


w kategorii Senior, dla przedsiębiorstw założonych przed 1 stycznia 2007r., - Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej
"Stolarmix" z miejscowości Paterek w województwie kujawsko-pomorskim,



w kategorii Start, dla firm powstałych pomiędzy 1 stycznia 2007r. a 1 stycznia 2010r., - Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej z Wałbrzycha, jedyna w Europie jednostka wykonująca badania okien i drzwi na miejscu u producenta,



w kategorii Mikro - firmę Ecoplastic Technologies z Bielska Białej, dystrybutor innowacyjnej technologii biodegradacji
tworzyw sztucznych,



w kategorii Nowe Technologie - przedsiębiorstwo Solar Solution z Żagania, producent oświetlenia solarnohybrydowego bazującego na odnawialnych źródłach energii, które można sytuować w dowolnym miejscu, szczególnie
tam, gdzie nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej.

O tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" co roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników,
a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich firm nie przekracza 2 milionów euro.
Więcej informacji http://www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/6158.htm
(AF)

FOTO: Citi Handlowy
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INFORMACJE Z ŁODZI
Dni Gutenberga

W

dniach 3-4 czerwca 2011r. w Łodzi po raz pierwszy odbyły się Dni Gutenberga, czyli patrona naszej kamienicy. Święto, którego organizatorami
były Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Grupa Biblioteczna afiliowana przy
Pubie Biblioteka, miało na celu przypomnienie postaci wynalazcy druku i popularyzację czytania książek.
W bogatym programie Dni Gutenberga znalazły się spotkania z pisarzami, dziennikarzami i artystami, przedstawienie kabaretu PUFA, happeningi.

Jan Gutenberg, niemiecki rzemieślnik z Moguncji, wynalazca
druku (ok. połowy XV wieku).
Gdy w 1896r. Johann Petersilge,
drukarz i wydawca pierwszej
łódzkiej gazety, budował przy
ul. Piotrkowskiej 86 kamienicę,
na frontonie umieścił posąg
Jana Gutenberga, stąd nazwa „kamienica pod
Gutenbergiem”.

Kluczowym wydarzeniem było przybycie Mistrza do
kamienicy swojego imienia przy Piotrkowskiej 86, skąd osobiście poprowadził roztańczoną Paradę Czcionek do Pasażu
Schillera. W pasażu przygotowana była akcja bookcrossingu
– „uwalniania” książek, ciesząca się dużym zainteresowaniem
łodzian. Odczytano też Manifest Ortograficzny, wzywający do
uproszczenia polskiej ortografii.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości nie mogła nie
włączyć się w obchody Dni Gutenberga. Serdecznie powitaliśmy Mistrza w naszej siedzibie, a następnie wspólnie informowaliśmy łodzian na ulicy Piotrkowskiej o programie
Święta.
(AF)

Lato w mieście

P

rzez całe wakacje – od 24 czerwca do 1 września 2011r. — w Łodzi trwa Letni Festiwal
Sztuki.

Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców spędzających lato w mieście – dzieci,
młodzieży i dorosłych — mnóstwo bezpłatnych imprez kulturalnych. Codziennie odbywają się
koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty artystyczne i taneczne, a także seanse filmowe
na otwartym powietrzu (w przypadku złej pogody we wnętrzu) w różnych miejscach miasta.
Letni Festiwal Sztuki finansowany jest przez Urząd Miasta Łodzi.
Więcej informacji i szczegółowy program: www.lfs2011.pl
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TARGI, MISJE, GIEŁDY
Polska Wystawa Narodowa w Rosji podczas Międzynarodowej Wystawy INNOPROM
w Jekaterinburgu, 14-16 lipca 2011r.

W

dniach 14-16 lipca 2011r. w Jekaterinburgu podczas Międzynarodowej
Wystawy INNOPROM oraz Forum Przemysłu i Innowacji odbędzie się

Polska Wystawa Narodowa.

Wystawa INNOPROM, organizowana w Obwodzie Swierdłowskim, który zajmuje
2 miejsce w Rosji pod względem produkcji przemysłowej, to prestiżowe przedsięwzięcie, mające
na celu wprowadzenie innowacji do rosyjskiego rozwoju ekonomicznego oraz przedstawienie zagranicznych przemysłowych
innowacji w zakresie towarów i usług.
Koszty udziału polskich przedsiębiorców objęte są dofinansowaniem w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł na firmę.
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w wystawie.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
tel. 42 630 36 67 wew. 16 lub email: fundacja@frp.lodz.pl.

Polska Wystawa Narodowa w Chorwacji podczas Międzynarodowych Targów Jesiennych
w Zagrzebiu, 14-18 września 2011 r.

W

dniach 14-18 września 2011r.
Jesiennych w Zagrzebiu odbędzie się

podczas

Międzynarodowych

Targów

Polska Wystawa Narodowa.

W tegorocznej edycji Targów Polska uzyskała status Kraju Partnerskiego - Poljska
Zemlja Partner. Wystawa narodowa w Zagrzebiu organizowana jest podczas Międzynarodowych Targów Jesiennych w Zagrzebiu, które są najstarszą w Europie i największą w Chorwacji wielobranżową imprezą targową. Udział w wystawie ma na celu szeroką prezentację polskiej oferty eksportowej.
Udział polskich firm w Wystawie Narodowej popiera Ministerstwo Gospodarki, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu i Ambasada Chorwacji w Warszawie. Koszty udziału przedsiębiorców objęte są dofinansowaniem
w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł na firmę.
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w wystawie.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
tel. 42 630 36 67 wew. 16 lub email: fundacja@frp.lodz.pl.
Więcej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/Chorwacja_wystawa_narodowa.html
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network i Biuro Organizacji Targów ABACORP
zapraszają producentów mebli tapicerowanych, materacy i tapicerki samochodowej do udziału w spotkaniach kooperacyjnych
podczas V edycji konferencji wystawienniczo-seminaryjnej

ProMaTap
w dniach 22-23 września 2011r. w Hotelu Boryna w Rąbieniu k. Łodzi.
ProMaTap to profesjonalna platforma wymiany informacji o najnowszych technologiach w produkcji mebli, połączona z możliwością zdobycia wiedzy i nawiązania kontaktów handlowych. Idea spotkań ProMaTap zdobyła uznanie wśród producentów i wystawców branży meblarskiej, na stałe wpisując się w kalendarz. W IV edycji ProMaTap w 2010r. udział wzięło
ponad 200 uczestników.
W tegorocznej konferencji zaprezentuje się kilkunastu najlepszych dostawców w branży, zarówno na stoiskach wystawienniczych, jak i podczas wykładów i seminariów technologicznych. Zagadnienia interesujące branżę meblarską zostaną
ponadto przedstawione przez profesjonalnych wykładowców.
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji Promatap.
Więcej informacji na stronie: www.frp.lodz.pl

R

ada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) oraz Wydział Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej Prowincji Guangdong zapraszają firmy z regionu łódzkiego do udziału w targach

Lifestyle Expo 2011
w dniach 21-23 września 2011r. w Warszawskim Centrum Expo XXI.

Podczas tegorocznej edycji Lifestyle Expo w Warszawie swoje produkty zaprezentuje ponad 200 wystawców z Hongkongu i Prowincji Guangdong, z takich branż, jak:

sprzęt gospodarstwa domowego,

odzież,

modne akcesoria,

elektronika,

akcesoria komputerowe i telefoniczne,

upominki i artykuły reklamowe,

zabawki oraz zegarki i biżuteria,
Targi skierowane są do przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami z Hongkongu i Prowincji
Guangdong. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów podróży i noclegu w Warszawie.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronatem targi Lifestyle Expo 2011. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Więcej informacji na stronie http://info.hktdc.com/lifestyleexpowarsaw/

(KJ)
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ZAPROSILI NAS
Wojewoda Łódzki, Pani Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień
na spotkanie na temat

Organizacje pozarządowe dla regionu łódzkiego
24 maja 2011r. w Urzędzie Miasta Łodzi.
Więcej informacji: http://pomoc.lodzkie.eu/page/pomoc_spoleczna.php?str=245&id=327
Bank Gospodarstwa Krajowego na konferencję

Finansowanie eksportu, rynek walutowy i instrumenty zabezpieczające
ryzyko kursowe
30 maja 2011r. w Urzędzie Miasta Łodzi.
Więcej informacji: www.bgk.com.pl
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi na spotkanie z Panem Radosławem Stępniem, Wiceministrem Infrastruktury na temat

Infrastruktura komunikacyjna i jej wpływ na rozwój regionu łódzkiego
(kolej, lotnisko, drogi)
6 czerwca 2011r. w siedzibie PTE w Łodzi.
Więcej informacji: http://www.pte.lodz.pl/
Instytut Nowych Technologii na galę Finałową Konkursu

Lider nowoczesnych technologii 2011
2 czerwca 2011r. w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Laureatami zostali:


w kategorii dużych przedsiębiorstw - Ceramika Paradyż z Opoczna, producent płytek ceramicznych,



w kategorii średnich przedsiębiorstw - Cebal Tuba z Łodzi, producent pojemników polietylenowych,



w kategorii małych firm - Technitel Polska z Łodzi, producent sieci światłowodowych.

Wyróżnienia otrzymali Grupa Producentów Warzyw i Owoców AURA oraz Indywidualne Gospodarstwo Rolne Iwona i Andrzej
Olejniczakowie. Nagrody specjalne Kapituła przyznała firmom Mosty Łódź i Mabion SA.
Więcej informacji: www.newtechlodz.com

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na seminarium

Oczekiwania przedsiębiorców regionu łódzkiego wobec pracowników
w świetle wybranych wyników badań (współpraca partnerska)
7 czerwca 2011r. w siedzibie ŁCDNiKP.
Więcej informacji: http://obserwatorium.wckp.lodz.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w

Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą
9 czerwca 2011r. w Warszawie.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/index/1785
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Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
na
uroczystość
w I edycji konkursu dla dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacji

wręczenia

nagród

Słowa dla innowacji
14 czerwca 2011r. w Warszawie.
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/21807

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na seminarium promocyjne Tajwanu poświęcone możliwościom wykorzystania potencjału polsko-tajwańskich stosunków gospodarczych

Nowe perspektywy współpracy biznesowej na Tajwanie
15 czerwca 2011r. w Warszawie.
Więcej informacji: http://een.org.pl/index.php/szkolenia.397/articles/seminarium-tajwan-noweperspektywy-wspolpracy-biznesowej.html

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizująca program międzynarodowego wolontariatu seniorów na spotkanie

Wolontariat seniorów - zupełnie nowa odsłona wolontariatu międzynarodowego!
Bułgaria oczami wolontariuszek 50+
15 czerwca 2011r. w siedzibie FERSO w Łodzi.
Więcej informacji: http://www.ferso.org/pl/wspopraca-midzynarodowa/program-grundtvig.html
Urząd Patentowy RP na organizowaną w ramach Światowego Roku Chemii konferencję

Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców
– w 100-lecie II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie
17 czerwca 2011r. w Warszawie.
Więcej informacji: http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?gora=4&sort=2&op=0

InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji
Uniwersytetu Adama Mickiewicza organizuje dla studentów, młodych
absolwentów studiów i pracowników naukowych – autorów ciekawych
pomysłów na własną działalność gospodarczą

Letnią Szkołę Przedsiębiorczości
w dniach 11-17 lipca 2011r. w Ciążeniu nad Wartą.
Więcej informacji: http://www.inqbator.pl/
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaska Fundacja Rozwoju
Regionalnego na międzynarodową konferencję naukową

Przesłanki konsolidacji sektora B&R
w dniach 27-29 września 2011r. w Lipowym Moście k. Białegostoku.
Więcej informacji: www.weiz.uwb.edu.pl

23

Biuletyn Informacyjny
Nr 7-8 (73) 2011
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network

OFERTY KOOPERACJI

F

undacja 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.

FC110608DE

Niemiecka firma poszukuje polskiego
producenta drewnianych straganów.
Pożądana jest znajomość języka
niemieckiego u osoby do kontaktu.

2.

11051211UKCh

Brytyjska firma poszukuje dostawców elektrycznych grzejników rurkowych w różnych wariantach (od 410
mm/60W do 1878 mm/360W). Wymagane oznakowanie CE. Specyfikacja ze zdjęciem dostępna na życzenie.

3.

20110502013

Czeska filia japońskiej firmy logistycznej specjalizującej się w transporcie, magazynowaniu i in. usługach
poszukuje dostawcy biomasy w postaci odpadów z przemysłu drzewnego (ścinki, pellety). Preferowane duże
dostawy ok. 1 000 t/miesiąc.

4.

20110331009

Serbska firma produkująca dezodorant w proszku do obuwia i stóp poszukuje partnerów handlowych,
do joint venture i franszyzy.

5.

20090619010

Duńska firma zajmująca się sprzedażą używanych systemów chłodniczych do magazynów owoców i warzyw poszukuje partnerów handlowych.

6.

110525UKWM

Brytyjska firma poszukuje dostawców systemów klimatyzacji do
dużych biur.

7.

11PL61AL3LR1

Polska firma specjalizująca się
w produkcji i sprzedaży ceramicznych naczyń i galanterii poszukuje
dostawcy innowacyjnej metody dekorowania. Technologia winna być wydajna i odpowiednia do automatycznego stosowania w produkcji na dużą
skalę. Firma jest zainteresowana
współpracą techniczną i umową licencyjną.
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8.

BBA_1.160611

Rosyjska firma badawcza z sektora
analityki medycznej opracowała dwa
szybkie testy do diagnostyki ureazy
(choroba wrzodowa, zakażenie Helicobacter pylori). Pierwsza metoda to
3 minutowy test materiału biopsyjnego, a druga to sonda do testu oddechowego (czas diagnozy 15 minut).
Produkt jest na rynku w Rosji i dawnych republik ZSRR. Firma poszukuje partnerów handlowych
(dystrybutorów).

9.

BBA_2.170611

Szwedzka firma produkująca okapy
kuchenne z laminatów PE i włókna
szklanego poszukuje dostawców form
o grubości 10 mm i wysokości od 100
do 160 cm.

10.

BBA_3.170611

Szwedzka firma zajmująca się pracami malarskimi szuka dostawców prętów do małych zadaszeń/namiotów
podczas prac remontowych. Na jeden
namiot składają się 4 maszty, a każdy
maszt składa się z 3 elementów
o długości 49 cm. Elementy powinny
być lekkie. Mogą być wykonane
z metalu lub włókna szklanego.

12.

20110525016

Szwedzka firma opracowała urządzenie do doskonalenia techniki zjazdów
dla zaawansowanych narciarzy. Narzędzie w postaci taśmy rozpiętej
między kijkami uczy właściwej postawy i jest dostępne w dwu rozmiarach
do treningu szerokich i ciasnych
skrętów. Jest stosowane w wielu
szkołach narciarskich w Europie,
Ameryce Północnej i w Japonii. Firma poszukuje partnerów handlowych
wśród dystrybutorów i sprzedawców
sprzętu sportowego.
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FELIETON
Na wakacje na koniec świata

W

akacje za pasem, czas pomyśleć o ciekawych
miejscach wartych odwiedzenia, mówiąc
żargonem biur podróży, chodzi o ciekawe
„destynacje”.

Polacy są coraz bardziej mobilni, chcą spędzać wakacje
w najodleglejszych zakątkach Ziemi. Po latach ograniczeń
i skazania tylko na czarnomorskie plaże Bułgarii i Rumunii,
ruszyliśmy na podbój świata.
Teraz wszędzie nas pełno. Podobno już ponad połowa
Polaków była w Egipcie, nie mówiąc o Turcji i Tunezji.
Kto jeszcze nie ma zdjęcia na wielbłądzie? Są to bardzo popularne kierunki, dlatego osoby o bardziej wysmakowanych
potrzebach/grubszych portfelach wybierają cele dosłownie
na końcu świata. Indie, Polinezja, Fidżi, Amazonia, Galapagos, najwyższe szczyty - to wszystko jest do naszej dyspozycji. Oczywiście, nie tylko Polacy robią ten ruch w interesie.
My po prostu dołączyliśmy do tych, którzy od dawna podróżowali i zwiedzali osobiście wszystkie cuda świata. Kiedyś
wystarczały nam filmy dokumentalne na kanale National
Geographic, teraz chcemy się na własne oczy przekonać, jak
tam naprawdę jest.
Rosnąca zamożność społeczeństw i taniejące bilety lotnicze sprawiają, że podróżujemy coraz bardziej masowo.
Do tego dochodzi coraz bogatsza oferta biur podróży, które
proponują wyjazdy „szyte na miarę”, z prywatną ekipą przewodników i słoniem tylko dla nas.
Podróżowanie nie jest już po prostu turystyką, to przemysł turystyczny, ważna gałąź gospodarki. Trzeba w nią
inwestować, budować infrastrukturę, rozwijać usługi itp.
I tak bez końca. Czy jest jakaś granica tego przemieszczania
się? Jak pisze Newsweek (wersja online z 20 kwietnia
2011r.), w ubiegłym roku wyruszyło w podróż 806 milionów
turystów! Te tłumy zadeptują systematycznie wszystkie cuda
świata, produkują tony odpadów, nie dając przyrodzie wytchnienia i szans na regenerację. Zabytki starożytności już się
rozsypują od szkodliwych emisji. Latając coraz częściej samolotami przyczyniamy się do zmian klimatu. Czapa lodowca na
Kilimandżaro topnieje i trzeba szybko tam jechać, żeby ją
jeszcze zobaczyć.

Czy na tym polega troska o środowisko naturalne i zachowanie skarbów, które ludzkość stworzyła przez wieki?
Jak ochronić je przed zniszczeniem? Ta kwestia dotyczy także naszego kraju. Wiadomo, że wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego jest limitowany i płatny, ku niezadowoleniu
niektórych. Tymczasem w Internecie trwa konkurs na 7 nowych cudów świata. Wśród 28 finalistów, obok wysp Galapagos, Wielkiej Rafy Koralowej i skały Uluru w Australii - nasze
Mazury. Można głosować:
(http://www.new7wonders.com/archives/wonder/
mazurskie-jeziora?lang=pl).
Czy naprawdę chcemy, żeby wygrały? Z pewnością
oznacza to wymierne korzyści. Przyjedzie więcej turystów,
powstaną nowe mariny, hotele, drogi itp. Do 100 tysięcy
jachtów już pływających po jeziorach mazurskich przybędą
kolejne tysiące. Czy o to chodzi?
Szczycimy się, że mamy jeszcze w Polsce dzikie zakątki,
naturę nietkniętą ludzką ręką. Czy chcemy to zmienić, ucywilizować, doprowadzić prąd, wodę i gaz? To jest poważny dylemat. Czy jest możliwe zachowanie równowagi? No i co
z wakacjami?

Anna Frontczak

Zdjęcie Jedź, a zrozumiesz łodzianki Izy Komasińskiej zajęło
I miejsce w Konkursie empik foto 2011 Podróże kształcą.
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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.
Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma na celu wsparcie rozwoju ośrodków innowacji, czyli parków i inkubatorów technologicznych, centrów innowacji i transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz sieci aniołów biznesu i funduszy kapitału zalążkowego.
Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w 2011r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości publikacjami w serii Skuteczne
Otoczenie Innowacyjnego Biznesu. Miło nam poinformować, że w Radzie Programowej serii uczestniczy współpracujący z Fundacją Rozwoju
Przedsiębiorczości prof. dr hab. Edward Stawasz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczas w serii ukazały się:


Jerzy Koszałka, Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji



Jerzy Cieślik, Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm



Jarosław Osiadacz, Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach



Jarosław Osiadacz, Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach



Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Tomasz Czapla, Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji



Dariusz Trzmielak, Szymon Byczko, Zagadnienie własności intelektualnej w transferze technologii



John Griffiths, Elżbieta Książek, Wojciech Przygocki, Tomasz Wiśniewski, Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych



Paweł Głodek, Paweł Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy



Paweł Głodek, Paweł Pietras, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych



Marzena Mażewska, Andrzej Rabczenko, Anna Tórz, Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych



Justyna Adamska, Jacek Kotra, Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych



Ewa Dąbrowska, Wojciech Halbersztadt, Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji



Magdalena Nowak, Marzena Mażewska, Szymon Mazurkiewicz, Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

pomysłów biznesowych

Ponadto Urząd Statystyczny w Łodzi wzbogacił naszą bibliotekę o swoje publikacje wydane w 2011r.:


Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2007-2009. Informacje i opracowanie statystyczne



Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w w województwie łódzkim w latach 2007-2009
Zapraszamy !

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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