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E-SĄD – na co trzeba uważać

P

rzede wszystkim nie należy lekceważyć
żadnej przesyłki z sądu bądź od komornika. Konieczne jest dokładne notowanie
dnia odbioru listu, czytanie pouczeń
i ścisłe stosowanie się do terminów.

Jeżeli otrzymamy nakaz zapłaty wydany przez
E-Sąd, mamy prawo wnieść sprzeciw od niego
w terminie 2 tygodni od dnia jego odbioru.
Często jednak zdarza się, że do kancelarii trafiają klienci,
którzy otrzymują korespondencję już od komornika z zawiadomieniem o wszczętym przeciwko nim postępowaniu egzekucyjnym. Okazuje się, że dawny ich wierzyciel (bądź podmiot, który wierzytelność od wierzyciela nabył) skorzystał z wprowadzonego w 2010 r. elektronicznego postępowania upominawczego.
Bywa, że jako adres pozwanego wskazywany jest adres,
który jest już nieaktualny bądź po prostu nieprawidłowy.
Listonosz doręczający przesyłkę nie zawsze uczyni wzmiankę,
że adresat się wyprowadził, a jedynie pozostawia awizo
w skrzynce. Wtedy, po dwukrotnym upływie terminu siedmiodniowego, placówka pocztowa operatora odsyła list sądowi
z adnotacją „nie podjęto w terminie”. A taka informacja stanowi podstawę dla sądu do zastosowania tzw. „fikcji doręczenia”
polegającej na uznaniu, że doręczenie listu nastąpiło. Doręczenie pisma zaś, oznacza rozpoczęcie biegu terminu do zaskarżenia nakazu. Jeżeli to nie nastąpi w terminie, nakaz się uprawomocni i wierzyciel będzie mógł podjąć czynności egzekucyjne.
Zdarzają się też niestety przypadki, że wierzyciele przed
E-Sądem domagają się roszczeń nieistniejących, przedawnionych czy tych samych po kilka razy. Bywa, że wierzyciel celowo podaje nieaktualne lub nawet nieprawdziwe dane adresowe
pozwanego, których sąd nie sprawdza, np. poprzez kontrolę
w zbiorach meldunkowych.
Co zatem zrobić gdy otrzymamy przesyłkę od komornika
z zawiadomieniem o wszczętym przeciwko nam postępowaniu
egzekucyjnym?
Jeżeli prawidłowo doręczono nam nakaz zapłaty na właściwy adres i po prostu na przesyłkę nie zareagowaliśmy, to
powinniśmy się zastanowić nad jak najszybszą zapłatą.
Jeżeli zaś, jak już wspominałam wcześniej, doręczenie nie
nastąpiło na nasz właściwy, aktualny adres, a należność jest
przez nas kwestionowana, bo np. została zapłacona lub
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przedawniła się, to powinniśmy niezwłocznie,
w terminie 7 dni złożyć wniosek o przywrócenie
terminu do wniesienia sprzeciwu z wyjaśnieniem
przyczyn, dla których czynność nie została dokonana we właściwym terminie (np. nie mieszkamy pod
wskazanym adresem i nakaz został nieprawidłowo
doręczony) oraz złożyć sam sprzeciw.
Nie powinno się lekceważyć spraw dotyczących nawet najmniejszych roszczeń. Koszty sądowe, koszty
egzekucyjne, odsetki z małej kwoty uczynią większą – czasem
nawet kilkukrotnie większą od należności głównej.
I kilka podstawowych informacji na temat samego
elektronicznego postępowania upominawczego
Postępowanie to zostało stworzone w celu odciążenia
sądów w sprawach drobnych należności. W dniu 1 stycznia
2010 r. weszły w życie przepisy je wprowadzające.
Postępowanie to odbywa się bez stawiennictwa stron
w sądzie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
E-Sądu dostępnego pod adresem www.e-sad.gov.pl.
Wybór takiego postępowania zależy od powoda, który
może z niego skorzystać, może jednak wybrać inny tryb.
Elektroniczne postępowanie upominawcze toczy się wyłącznie
przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie,
VI Wydział Cywilny (dawniej, tj. w 2010 r. przed Sądem Rejonowym w Lublinie, XVI Wydział Cywilny).
Tzw. „E-Sąd” rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie
bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej
i w takiej postaci wgląd w nie mają strony. Do pozwu nie dołącza się dowodów, należy je jednak wskazać w pozwie. Za pośrednictwem Internetu uiszcza się opłatę sądową.
W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego (w formie papierowej lub elektronicznej – wedle wyboru
– w tej drugiej sytuacji trzeba mieć jednak założone konto
w systemie teleinformatycznym sądu), nakaz zapłaty traci moc
w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości
ogólnej.
Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia
i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
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Po przekazaniu sprawy sąd wzywa powoda do usunięcia
braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób
odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu,
sąd umarza postępowanie.
Jeżeli powód uzupełni pozew, sąd wzywa pozwanego do
uzupełnienia sprzeciwu.

Do E-Sądu wpłynęło już kilka milionów spraw, z czego
znaczna większość została załatwiona. Ogrom ten sprzyja nadużyciom, przed którymi należy się bronić wskazanymi wyżej
sposobami, póki ustawodawca nie zwiększy ochrony pozwanego w tym postępowaniu, co jest ostatnio coraz głośniej postulowane.
Autor: mec. Elżbieta Wodo - Zacharek
Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mecenasa

Bogdana Janickiego
wybitnego prawnika i przyjaciela Fundacji.
Mecenas Bogdan Janicki był autorem wielu artykułów umieszczanych na łamach Biuletynu Informacyjnego FRP. Poruszane w nich tematy dotyczyły m.in. problemów finansów publicznych, korekt
finansowych w świetle przepisów Unii Europejskiej, zamówień publicznych oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Z artykułami można zapoznać się w następujących numerach Biuletynu:
3(80)2012, 4(81)2012, 5(82)2012, 6(83)2012, 7(84)2012, 10(87)2012, 11(88)2012, 2(91)2013

Pro bono

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, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury 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 .
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
INFORMACJE Z EUROPEJSKIEJ AGENCJI
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY
(EU OSHA)

P

ublikacje EU-OSHA

Agencja zmodyfikowała na swojej stronie internetowej
sekcję publikacji. Nowości są teraz wyróżnione, a wyszukiwanie ma więcej opcji.
Wszystkie materiały (biuletyny, raporty, przeglądy literatury,
artykuły, analizy, sprawozdania, programy) można pobierać
bezpłatnie.
https://osha.europa.eu/pl/publications

O

SHmail – elektroniczny biuletyn Europejskiej
Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

raz w miesiącu przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje, wskazuje zmiany w przepisach UE
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową:
https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
(MKS)

(MKS)

Europejska baza narzędzi oceny ryzyka w miejscu pracy

D

okonując oceny ryzyka bhp przedsiębiorstwa i organizacje mogą korzystać z wielu narzędzi i metod. Wybór zależy od warunków w miejscu pracy, np. liczby pracowników, rodzaju pracy i sprzętu,
charakterystycznych cech miejsca pracy i specyficznych zagrożeń.

Listy kontrolne są najbardziej popularnym narzędziem oceny ryzyka i identyfikacji zagrożeń.
Wśród innych można wymienić kwestionariusze i aplikacje interaktywne oraz poradniki, wytyczne,
podręczniki, broszury. Narzędzia te są ogólne lub dotyczą poszczególnych rodzajów pracy/zagrożeń czy
sektorów.
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała bazę narzędzi oceny ryzyka bhp, wykorzystywane w krajach Europy.
Baza jest regularnie aktualizowana. Można ją przeglądać w różny sposób, m.in. według tematyki, sektorów lub krajów.

https://osha.europa.eu/pl/practical-solutions/risk-assessment-tools
Źródło:
https://osha.europa.
(MKS)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ambasador bezpieczeństwa i zdrowia pracy w Polsce

http://osha.europa.eu/pl
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Konkursy dla przedsiębiorców w 2013 r.
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
Termin konkursu
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
- inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, zakup lub

24 kwietnia 2013 r. - 5 czerwca 2013 r.

Nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym

-

- 30 czerwca 2013 r. lub do wyczer-

Wsparcie na uzyskanie /
-

Paszport do eksportu

4 czerwca 2013 r. pania alokacji na konkurs

I etap
II etap

ju Regionalnego w sprawie udziela-

produktu na rynki docelowe.

wej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
2007 - 2013

Gospodarka,

18 kwietnia 2013 r. espodarczej

w

- 17 maja 2013 r.

dziedzinie

gospodarki elektronicznej

24 czerwca 2013 r. - 19 lipca 2013 r.

3 kwietnia 2013 r. - 30 kwietnia 2013 r.
tronicznego biznesu typu
B2B

3 czerwca 2013 r. - 28 czerwca 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem szczegółowych informacji na temat warunków konkursów, wydatków kwalifikowanych oraz kryteriów wyboru projektów zapraszamy do Ośrodka Enterprise Europe Network
(ŁK) Na podstawie: www.parp.gov.pl
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera badania naukowe
i prace rozwojowe w skali demonstracyjnej.
DEFINICJE Z USTAWY*
-



D

EMONSTRATOR+ to program pilotażowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań
do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczorozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub
produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.
Program ukierunkowany jest na wsparcie:




dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczorozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań
naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu
(technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej;



prace rozwojowe -

do planowania produkcji oraz tworzenia i projektow

budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych
służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych
lub w przedsiębiorstwach.

Adresatami Programu są przedsiębiorcy, organizacje
badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.
Minimalna wartość projektu, która umożliwia zgłoszenie się do
konkursu to 5 mln zł.

produkt komercyjny, a

Nabór wniosków będzie prowadzony do 2 maja 2013 r.
(do godz. 2400) wyłącznie w systemie elektronicznym pod
adresem: sop.ncbr.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować
wnioski - dostępne są na stronach internetowych
www.ncbr.gov.pl w zakładce DEMOSTRATOR+ Wsparcie
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.
(KK)

wym lub komercyjnym.
-

*Ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010 r.
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Nowa definicja działalności gospodarczej

J

edną z najważniejszych zmian w podatku VAT, która
weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. jest ta dotycząca definicji działalności gospodarczej.

W ramach nowelizacji ustawy o VAT zmianie uległa obowiązującą przez ostatnie 8 lat, wysoce kontrowersyjna definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmowała „wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących
zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność
została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności często”. Działalność
gospodarcza obejmowała również „czynności polegające na
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych
i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 2 ustawy
o VAT, działalność gospodarcza obejmuje "wszelką działalność
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także

działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność
gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych
i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych".
W porównaniu do poprzedniego brzmienia definicji, zdecydowano się usunąć zapis uznający działalność za działalność
gospodarczą także wtedy, gdy określona czynność została wykonana jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na
zamiar jej wykonywania często. Jak wynika z uzasadnienia do
projektu nowelizacji ustawy o VAT, nowe brzmienie art. 15 ust.
2 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że nie uznaje się za podatnika każdego, kto dokonuje określonych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób okazjonalny, co nie
oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem od towarów
i usług podmiot, który, prowadząc działalność gospodarczą,
wykona np. tylko jedną transakcję.
Wprowadzone zmiany mają charakter dostosowawczy do
terminologii zastosowanej w unijnej dyrektywie 2006/112/
WE, a zwłaszcza do używanych tam pojęć podatnika
i działalności gospodarczej.
(MB)

NASZE PROJEKTY
Warsztaty dla doradców zawodowych w projekcie PoMoC

26

marca 2013r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację warsztatów dla
doradców zawodowych. Program warsztatów
został opracowany na podstawie Portugalskiego Modelu
Coachingu realizowanego z powodzeniem przez partnera
projektu – Uniwersytet Katolicki w Porto.
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Podczas 24 godzin zajęć, 15 doradców zawodowych zapozna się z programem coachingu, który zostanie przez nich
sprawdzony podczas pracy z bezrobotnymi i niepracującymi
absolwentami łódzkich uczelni wyższych. Każdy z absolwentów
będzie uczestniczyć w trzech 6-godzinnych sesjach coachingu
grupowego oraz będzie miał zapewnione 10 godzin coachingu
indywidualnego, po których weźmie udział w trzymiesięcznych
płatnych praktykach w firmach i instytucjach z województwa
łódzkiego. W projekcie przewidziano miejsca dla 38 absolwentów. Rekrutacja osób zainteresowanych rozpocznie się
w kwietniu poprzez stronę internetową projektu
www.frp.lodz.pl/pmc
(RŻ)

Spotkanie partnerskie w projekcie STEM

P

rzedstawicielki Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
wzięły udział w drugim spotkaniu partnerskim w projekcie „STEM: Adaptacja programu szkoleniowego dla
menedżerów kultury”, które odbyło się w dniach 21-22 marca
2013 r. w Perpignan - Le Soler (Francja).
Głównym punktem spotkania była dyskusja na temat
zarządzania wydarzeniami kulturalnymi w krajach uczestniczących w projekcie. Każdy z partnerów opracował studium
przypadku prezentujące w syntetyczny sposób sektor kultury
oraz ofertę szkoleniową z zakresu zarządzania kulturą
i wydarzeniami. Na tej podstawie zostanie opracowany zbiorczy raport podsumowujący stan wiedzy o zarządzaniu kulturą
w Europie wraz z wnioskami, który posłuży do opracowania
programu szkoleniowego dla osób organizujących wydarzenia
w sektorze kultury. Ostateczna wersja raportu powstanie
w kwietniu. Realizacja pilotażowego szkolenia dla grupy ok. 10
osób jest planowana jesienią 2013 r.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.frp.lodz.pl/
stem.
(RŻ)
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Spotkanie partnerskie w projekcie INTERJOB4YOUTH

W

dniach 14-15 lutego w Sofii (Bułgaria)
odbyło się spotkanie partnerskie w projekcie INTERJOB4YOUTH, finansowanym
ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”.
Celem współpracy jest stworzenie międzynarodowej
platformy elektronicznej wspierającej międzynarodową
mobilność młodych osób.
Partnerzy zaprezentowali raporty dotyczące prowadzenia
działalności w zakresie pośrednictwa pracy, zatrudnienia młodych osób oraz realizacji strategii „Europa 2020” w krajach
uczestniczących w projekcie. W oparciu o analizę raportów
konsorcjum projektu wypracuje metodologię wspomagającą
działania w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy,
dostosowaną do lokalnych uwarunkowań, która będzie miała
na celu usprawnienie procesu poszukiwania zatrudnienia przy
wykorzystaniu Internetu.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
www.interjob4youth.eu.
(RŻ)

Warsztaty Go4EMAS


F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner projektu Go4EMAS organizuje warsztaty, które mają na
celu ułatwienie rejestracji przedsiębiorstw w systemie
zarządzania środowiskiem EMAS. Szkolenia będą składać się
z 4 modułów, obejmujących takie zagadnienia jak planowanie,
wdrażanie i funkcjonowanie, weryfikację oraz przegląd zarządzania.
Warsztaty są adresowane do przedsiębiorstw z następujących sektorów przemysłowych:


Produkcja metali (NACE 24)



Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (NACE 25.1 – 25.5)

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale: obróbka mechaniczna elementów metalowych (NACE 25.6)

Dzięki współpracy z uznanymi konsultantami ds. środowiska, warsztaty projektu Go4EMAS udostępnią metodologię
wspomagającą, krok po kroku, rejestrację przedsiębiorstwa
w systemie EMAS.
Uczestnicy systemu EMAS poprawią swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska, zarządzanie ryzykiem, wiarygodność, przejrzystość i reputację oraz wyniki finansowe (dzięki
uniknięciu kar za działania nieekologiczne).
Planowane rozpoczęcie warsztatów: maj 2013 r.
Miejsce realizacji: siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.

Zapraszamy.
(KK)
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Projekt „Żyj łatwiej – program aktywności społecznej osób starszych” w 2013 r.

Z

Nowym Rokiem weszliśmy w drugi etap realizacji projektu „Żyj łatwiej – program aktywizacji społecznej
osób starszych”, na którego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

 Umiejętności kojarzenia nietypowych idei – Uczestnicy

W pierwszym kwartale 2013r. seniorzy z województwa
łódzkiego mieli możliwość uczestniczenia w następujących
spotkaniach:

poznali zasady i techniki twórczego myślenia możliwe
do zastosowania w codziennych działaniach oraz metody wyrażania siebie poprzez wykorzystanie technik
kreatywnego myślenia.

 Profilaktyka zdrowotna – Podczas seminarium słuchacze zdobyli wiedzę m.in. na temat roli aktywności
fizycznej w utrzymaniu zdrowia i sprawności intelektualnej, modelowych sposobów na życie „po sześćdziesiątce” oraz treningu zdrowotnego.

 Zdrowe odżywianie – Podczas spotkania z dietetykiem

 Jak dbać o swój wizerunek – Warsztaty prowadził do-

 Czym jest naturoterapia – możliwości i zagrożenia? –

radca ds. kreowania wizerunku. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, w szczególności kobiet.
Uczestnicy poznali podstawowe zasady budowania swojego wizerunku, zasady stylizacji oraz dobierania garderoby.

Uczestnicy spotkania poznali sposoby na rozładowanie
napięć i stresu życia codziennego.

seniorzy poznali zasady zdrowego odżywiania, budowania codziennego jadłospisu oraz mieli okazję spróbowania dietetycznego posiłku.

 Warsztaty umiejętności skutecznego porozumiewania
się werbalnego i pozawerbalnego – Seniorzy poznali
sposoby i techniki skutecznego przekazywania informacji oraz metody pokonywania barier w komunikacji
międzyludzkiej.

 Czy i jak zażywać leki? – Spotkanie dotyczyło podstawowych zasad zażywania leków oraz negatywnych skutków, jakie wiążą się z zażywaniem środków farmakologicznych. Seniorzy uzyskali również informacje na temat korzyści jakie niesie dla naszego zdrowia ziołolecznictwo.

 Nowe technologie w komunikacji – warsztaty, których
celem jest przekazanie wiedzy na temat wykorzystania
nowych technologii w komunikacji międzyludzkiej
(telefon, smartfon, tablet, Internet). Podczas warsztatów seniorzy uzyskają praktyczną wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.

 Umiejętność budowania przyjaznej atmosfery w rodzinie i sąsiedztwie – Podczas spotkania seniorzy poznali
zasady budowania pozytywnych relacji międzyludzkich
oraz sposoby przeciwdziałania konfliktom w otoczeniu
rodziny i sąsiadów.

 Przyjazny bank – jak bezpiecznie korzystać z usług banku? - Podczas warsztatów omówiono następujące zagadnienia: bezpieczne korzystanie z usług bankowych,
obsługa rachunku przez Internet, obsługa kart bankowych (funkcja bankomatowa, funkcje płatnicze, zgłoszenie utraty Karty) oraz oferta banku dedykowana dla
seniorów.

Projekt zakłada realizację programu edukacyjno – szkoleniowego dedykowanego seniorom do końca czerwca br. Poza
blokiem szkoleniowym, Fundacja oferuje seniorom również
dostęp do bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy w każdy poniedziałek w godz.
od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Ze szczegółowym harmonogramem spotkań można zapoznać
się na naszej stronie internetowej http://www.frp.lodz.pl/
seniorzy lub dzwoniąc pod nr 42 630 36 67 wew.10.
(ŁK)
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ZAPROSILI NAS

U

roczystość rozdania nagród Łódzkie Łabędzie

15 marca 2013 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi po raz pierwszy przyznano nagrody dla pracodawców biorących udział
w konkursie „Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2012”. Konkurs został zorganizowany przez Prezydenta Miasta
Łodzi przy współudziale Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta Łodzi
Pana Krzysztofa Piątkowskiego nominowała 19 firm do otrzymania statuetki
Łódzkiego Łabędzia. Zwycięzcami konkursu zostały następujące firmy:
I miejsce - P&G Gillette Poland International Sp. z o.o.
II miejsce - ENGOREM Sp. z o.o.
III miejsce - Dalkia Łódź S.A.
Nagrodę specjalną otrzymała firma Festo Sp. z o.o.
(RŻ)

P

ani dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP na VI Międzynarodową Konferencję

Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP
Warszawa, 21- 22 marca 2013 r.
Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była między innymi zagadnieniom związanym ze znaczeniem działalności projektowej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce,
z uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw jako podmiotów będących jednocześnie źródłem i odbiorcą nowoczesnego designu. W dyskusjach panelowych wzięli udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych, a także polskich i zagranicznych instytucji naukowych.
Najważniejsze tematy spotkania, to:


Jak finansować wzornictwo i czy rzeczywiście wpływa ono na pozycję rynkową i giełdową firmy oraz jakie korzyści płyną
z jego ochrony ?



Jak wspierać sektor MSP ?



Jak skutecznie rozwijać współpracę przedsiębiorców z projektantami ?

Organizatorzy:
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.
Ponadto, konferencji towarzyszyła wystawa Polskie Red Doty, która została zaprezentowana od 21 marca do 2 kwietnia 2013 r.
w Galerii Kordegarda w Warszawie. Kuratorem wystawy była profesor Czesława Frejlich z Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Więcej informacji na stronie : www.uprp.pl
(KKurczaba)
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K

onferencja „Rola przemysłu kreatywnego w rozwoju gospodarczym kraju – walor współpracy
międzysektorowej”

26 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w projekcie CREATIVE POLAND, realizowanym
w partnerstwie przez Urzędy Miast: Warszawy i Łodzi, Towarzystwo Amicus i Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.
W spotkaniu udział wzięli m. in.: Monika Smoleń – Podsekretarz
Stanu w MKiDN, Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy i Agnieszka Sińska-Głowacka – Dyrektor
Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Prelegenci i uczestnicy dyskutowali o perspektywach rozwoju polskiego
przemysłu kreatywnego, rozwoju sieci współpracy, prezentowano
przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Odbyły się również
warsztaty mające na celu wypracowanie zasad współpracy w ramach
partnerstwa na rzecz rozwoju sektora kreatywnego w Polsce.
(RŻ)

S

towarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódzki Regionalny Park NaukowoTechnologiczny i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają w dniach 23-25 maja 2013 r.
do udziału w:

XXIV Dorocznej konferencji SOOIP
FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY
Spotkanie będzie poświęcone strategicznym problemom finansowania Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) i ich
klientów, finansowaniu działalności i rozwoju OIiP, finansowaniu działalności sektora MŚP oraz dobrym praktykom w zakresie
finansowania OIiP i MŚP. W programie zaplanowano szkolenia, sesje naukowe oraz wręczenie nagród trzeciej edycji Konkursu
„Parkowe Orły” na uroczystej gali. Więcej informacji na stronie konferencja-sooipp.pl/2013/

(RŻ)
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KONKURSY
Konkurs Lider Nowoczesnych Technologii 2013

R

uszyła dziewiąta edycja Konkursu Lider Nowoczesnych Technologii 2013
organizowana przez łódzki Instytut Nowych Technologii oraz Urząd Miasta Łodzi.
W konkursie wybierane i promowane są innowacyjne firmy z Łodzi i regionu łódzkiego. Konkurs adresowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Kapituła składająca się z przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów wybierze spośród nominowanych
firm i instytucji trzech laureatów, którym zostaną przyznane tytuły Lidera oraz statuetki UMŁ. Partnerami przedsięwzięcia zostały:
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
oraz Politechnika Łódzka.
Wyniki ogłoszone zostaną podczas Uroczystej Gali Konkursu 28 maja 2013 r.
Nabór firm i instytucji trwa do 10 maja 2013 r.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz ankieta do pobrania na stronie: http://newtechlodz.com/index.php?ids=199&id=747
(KW)

IX edycja konkursu MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU

R

ozpoczęła się dziewiąta edycja organizowanego przez Fundację Kronenberga przy banku Citi
Handlowy konkursu mająca na celu wyłonienie najlepszych mikroprzedsiębiorców roku.

W konkursie mogą wziąć dział firmy, których roczne obroty nie przekraczają 2 milionów złotych
i które nie zatrudniają więcej niż 10 osób.
Główną nagrodą w konkursie jest tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2013 oraz kwota 40 tys. zł.
Ponadto zostaną przyznane nagrody w wysokości 15 tys. zł w następujących kategoriach:


Start – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność po 1 stycznia 2010 r.



Progres – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2006 r.
a 31 grudnia 2009 r.



Senior – dla mikroprzedsiębiorców, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 r.

Konkurs ma na celu rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości, a także wsparcie i promocję firm innowacyjnych, działających
w lokalnych społecznościach.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia 2013r. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm .
Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu podczas uroczystej gali w Sali Głównej Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
(ŁK)
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WIADOMOŚCI Z KPK

PROGRAM RAMOWY UE
I.
Wsparcie na uzyskanie grantu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych przez
przedsiębiorców na przygotowanie projektu w międzynarodowym programie innowacyjnym.

Kwota refundacji dla jednego przedsiębiorcy-koordynatora nie
może przekroczyć 75.000zł, a dla przedsiębiorcy–partnera
projektu 35.000zł (do 100% wydatków kwalifikowanych).
Stanowi pomoc de minimis.
Termin składania wniosków: 28 czerwca 2013 r. , godz. 1630.
Więcej informacji: www parp.gov.pl
II.
Kolejna aktualizacja zestawienia konkursów
7. Programu Ramowego

z
rozwojowych

2007r.
7. Program Ramowy
Eureka (Eurostars) 2007-2013
Eranet Cornet II
Inicjatywa Cornet
Eranet Erasme2
Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe
Konkurs w ramach polskoCELTIC/EUREKA
Leonardo da Vinci
Knowledge Partneship
Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living)
Prevention, Preparedness and Consequence Management of
Terrorism and Other Security-Related Risks, 2007-2013 (CIP)
EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP)
PolskoERA-Net Eco-Innovera
POLLUX

O refundację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli
projekt jako koordynator lub partner. Warunkiem refundacji
kosztów jest pozytywna ocena formalna projektu.
Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków. Jeden
przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, pod warunkiem, że były składane na różne
ogłoszenia o konkursie.

14

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl zamieszczono uaktualnioną tabelę (stan na 18 marca 2013 r.) z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego. Tabela zawiera następujące
informacje: obszar 7.PR, identyfikator konkursu z linkiem do
dokumentacji, datę ogłoszenia, termin składania wniosków,
budżet, uwagi dodatkowe.
III. Konkursy w programie LUDZIE (PEOPLE) Marie Curie Actions
Komisja Europejska (Research Executive
Agency) ogłosiła 3 nowe konkursy na wyjazdowe granty dla naukowców (patrz tabela
na stronie 15).
Warunkiem udziału w konkursach jest co
najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań (od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora.
Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2013 r., godz.1700.
W dalszym ciągu (do 18 września 2013 r.) można składać
wnioski na międzynarodową integrację naukowców poprzez
Marie Curie Career Integration Grants (FP7-PEOPLE-2013CIG).
Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców (z co
najmniej 4-letniem doświadczeniem badawczym po ukończeniu studiów lub ze stopniem doktora), którzy spełnili tzw.
zasadę mobilności (naukowiec NIE MOŻE przebywać, pracować, studiować w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż
12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku). Z konkursu wyłączeni są naukowcy, którzy otrzymali
„reintegration grants” w konkursach 6. i 7. Programu Ramowego.
Wniosek składa wspólnie naukowiec oraz przyjmująca instytucja naukowo-badawcza.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu – Participant Portal,
FP7 Calls, People, Marie Curie Actions
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Opis konkursu
Marie Curie Intra-European Fellowships
(FP7-PEOPLE-2013-IEF)

granty wyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres od 12 do 24 mie-

Marie Curie International Outgoing
Fellowships
(FP7-PEOPLE-2013-IIF)

granty wyjazdowe do kraju pozaeuropejskiego na okres od
12 do 24

Marie Curie International Incoming
Fellowships
(FP7-PEOPLE-2013-IOF)

granty przyjazdowe do dowolnego kraju UE lub stowarzykraju
pozaeuropejskim

IV.

Infect-ERA – konkurs na programy badawcze
w dziedzinie chorób zakaźnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na projekty badawcze w dziedzinie chorób zakaźnych:
Multilateral call for proposals within the Infect-ERA ERANET.
Infect-ERA jest inicjatywą 14 agencji, odpowiedzialnych za
rozwój i finansowanie krajowych/regionalnych programów
badawczych w zakresie chorób zakaźnych (w 11 krajach). Infect
-ERA jest wspierana przez Komisję Europejską (7. Program
Ramowy).
Obszary badawcze w konkursie:

 nowe koncepcje i technologie w biologii infekcji,
 nowatorskie podejście do roli patogenu w procesie zakażenia, rozwój biomarkerów jako narzędzi zapobiegawczych, diagnostycznych i terapeutycznych.
Projekty muszą powstać w ścisłej współpracy jednostek naukowych i klinicznych lub przemysłowych, uwzględnić możliwości
aplikacyjne rezultatów projektu, wykazać wyraźne korzyści dla
społeczeństwa.
Wymagania dotyczące konsorcjum:

 konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckich publicznych placówek badawczych, szpitali, przedsiębiorstw (w szczególności małych
i średnich) - zgodnie z przepisami o finansowaniu badań agencji finansujących w poszczególnych krajach,

 3 – 6 instytucji/grup badawczych,
 instytucje z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie.
Czas realizacji projektów: 3 lata.
Budżet na finansowanie polskich podmiotów: 1 mln euro.
Konkurs jest dwuetapowy.
Terminy składania wniosków:

wnioski wstępne (pre-proposals) do 19 maja 2013 r.

wnioski pełne (full proposals) do 2 sierpnia 2013 r.
(składają tylko wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu).
Więcej informacji:
NCBiR - Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
Marcin Chmielewski
e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl
tel. 48 22 39 07 109
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/
infect-era/aktualnosci
http://www.infect-era.eu/
V.
Współpraca polsko-tajwańska – konkurs na
projekty badawcze
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z National
Science Council of Taiwan ogłosiło pierwszy konkurs na projekty badawcze współpracy polsko-tajwańskiej.
Obszary badawcze objęte konkursem:
1. Neurobiologia
2. Energia odnawialna
3. Środowisko – zasoby wodne, środowiskowe systemy
monitorujące, ekoinnowacje)
Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2013 r., godz. 1200.
Więcej informacji:
NCBiR - Dominika Skubida
e-mail: dominika.skubida@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 307
VI.
Nowa
umowa
Grantowa
do
projektów
7. Programu Ramowego
Przypominamy, że od stycznia 2013 r. obowiązuje nowa wersja
umowy grantowej do 7. Programu Ramowego. Z nową wersją
umowy można zapoznać się na Portalu Uczestnika
7. PR (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
fp7_documentation


(MKS)

Źródło:
http://www.parp.gov.pl
http://www.kpk.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://www.ncbir.pl
http://www.infect-era.eu
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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 projektu EEN w zakładce Współpraca międzynarodowa - Baza ofert współpracy
międzynarodowej (BCD)

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

1.

20121014001

Fińska firma opracowała nowy solarny system grzewczy, który jest
niezwykle oszczędny i może być
stosowany zarówno w domach, jak
i budynkach biurowych. Firma poszukuje dystrybutorów.

2.

20121026024

Francuskie studium specjalizujące
się w nauce języków obcych opracowało wielojęzyczne oprogramowanie, swoistego rodzaju pomoc przy
tłumaczeniach i nauce 12 języków
europejskich. Program może być
wykorzystany np. przez przedsiębiorstwa wydawnicze. Firma poszukuje punktów dystrybucyjnych wyposażonych w pomoc techniczną
zarówno w charakterze platform
e-learningowych, jak i wydawnictw
internetowych.

3.

20121023013

Francuska firma posiadająca doświadczenie w dziedzinie analiz
medycznych opracowująca, produkująca oraz wdrażająca na rynki
odczynniki niezbędne w diagnostyce i procesie zapłodnień in-vitro
poszukuje pośrednika handlowego
(dystrybutora, przedstawiciela).

4.

20121019009

Francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją różnych wyrobów zwłaszcza aerozoli i płynnych substancji chemicznych poszukuje importerów, hurtowników
i dystrybutorów.

5.
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20121016009

Francuski producent biżuterii
i zegarków poszukuje partnera do
spółki z kapitałem mieszanym,
w celu rozwinięcia jej na skalę światową. Firma poszukuje również
partnerów handlowych (agentów,
dystrybutorów, detalistów).

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

6.

20121012018

Francuska firma działająca w dziedzinie bezpieczeństwa, zajmująca
się produkcją urządzeń zakłócających, sejsmologicznych urządzeń
pomiarowych oraz urządzeń badających bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza poszukuje partnerów, dystrybutorów, agentów,
przedstawicieli.

7.

20121010012

Francuski producent ekologicznych
domów drewnianych i innych konstrukcji drewnianych poszukuje
partnera do spółki joint-venture.
Firma rozwija działalność związaną
z unikatowym rodzajem konstrukcji
drewnianych na terenie Francji
i całej Europy.

8.

20121009013

Francuska firma specjalizująca się
w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych produktów i technologii
w dziedzinie medycyny laserowej
przy leczeniu problemów naczyniowych poszukuje dystrybutorów oraz
jest otwarta na dwustronną współpracę w procesie produkcji. Firma
jest zainteresowana współpracą z
podwykonawcami produkującymi
lasery bądź ich części dla innych
firm.

9.

20121003027

Francuska firma zajmująca się rozliczeniami VAT, prowadzeniem
księgowości oraz tworzeniem
oświadczeń majątkowych poszukuje
firm świadczących takie same usługi lub doradztwo prawne. Firma
chętnie podejmie współpracę.

10. 20121002024

Norweska firma opracowała sprzęt
do piłki nożnej (poprawa precyzji
graczy) i poszukuje pośredników
handlowych (dystrybutorów).
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Nr Ref

Opis oferty

11.

20121019010

Czeska firma specjalizująca się
w produkcji i rozwoju linii kosmetyków (krem i balsam do skóry
atopowej) i suplementów diety z
całkowicie nowym podejściem do
leczenia atopowego zapalenia skóry (wewnętrzne i zewnętrzne do
pielęgnacji skóry atopowej) bez
użycia jakichkolwiek kortykosterydów poszukuje dystrybutorów.

16.

20121004002

Litewska firma, specjalizująca się
w świadczeniu usług inżynierskich,
usług w ramach zamówień publicznych oraz usług zarządzania budową, oferuje usługi podwykonawstwa. Firma specjalizuje się w zarządzaniu budowami budynków
przemysłowych i mieszkalnych,
organizowaniu procesów projektowych, dostawie sprzętu, budowie
oraz powiązanych prac technicznych.

12.

20121011021

Czeska firma zajmująca się produkcją wiązek kablowych, transformatorów niskich napięć, komponentów do produkcji urządzeń
elektronicznych, kabli Bowdena,
oferuje podwykonawstwo i poszukuje partnerów handlowych.

17.

20121003022

Litewska firma, specjalizująca się
w produkcji mrożonych wyrobów
piekarniczych oraz schładzanych
przekąsek, poszukuje dystrybutorów.

18.

GB403U3RTL

Angielska firma opatentowała
oszczędny wymiennik ciepła w formie rury wykonanej z jednego odlewu aluminium bez dodatkowych
części. Poszukiwani są użytkownicy
końcowi z sektora HVAC oraz licencjobiorcy mogący rozwinąć technologię i jej zastosowanie rynkowe.

19.

DE094I3KTO

Niemiecka firma opracowała system ogrzewania w kryształowym
lustrze zastępujący łazienkowy radiator na ręczniki. Firma szuka
partnerów przemysłowych do produkcji oraz do rozwoju systemu do
zastosowań w sztuce, wzornictwie
i meblarstwie. Oferuje współpracę
techniczną.

20.

FR38N03RWA

Francuska firma opracowała jednooperacyjny sposób produkcji części
z kompozytów termoplastycznych,
przeznaczony zwłaszcza dla przemysłu lotniczego i samochodowego.
Firma szuka partnerów produkcyjnych.

13.

20121012031

Portugalska firma produkująca
plastikowe elementy dla branży
medycznej oferuje podwykonawstwo oraz poszukuje dystrybutorów.

14.

20121011020

Hiszpańska firma specjalizująca
się w produkcji mebli kuchennych
oraz akcesoriów poszukuje partnerów handlowych tj. przedstawicieli, dystrybutorów i agentów.

15.

20121011017

Hiszpański lider na rynku wody
mineralnej poszukuje dostawców
maszyn do butelkowania wody
mineralnej w szklane, zapieczętowane butelki. Firma jest zainteresowana outsourcingiem.
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PATRONAT

M

iło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości objęła honorowym patronatem
XII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych,
który jako jedyny w swoim rodzaju szerzy czytelnictwo wśród
młodzieży. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem
uczniów i nauczycieli łódzkich szkół.

Foto: office.microsoft.com

Organizatorem Festiwalu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przy współudziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Rady Programowej Festiwalu, VIII Liceum Ogólnokształcącego i XXI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15.
W tym roku hasło festiwalowe brzmi: Biblioteka
szkolna drogą do sukcesu. Celem festiwalu jest wyeksponowanie roli książki w życiu ucznia, szkoły
i środowiska, zachęcanie do odwiedzania bibliotek, promowanie wspólnych działań, tworzenie przyjaznych więzi, inspirowanie do twórczego działania, kształtowanie wrażliwości estetycznej, promowanie umiejętności informatycznych, rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
W ramach tegorocznego festiwalu uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w konkursie na projekt plakatu
promującego bibliotekę szkolną. Konkursowy plakat
będzie promocją biblioteki jako szkolnego centrum kultury
i nauki.
Zadaniem gimnazjalistów było przygotowanie Projektu
folderu promującego bibliotekę szkolną. Ten konkurs
będzie promował szkolną bibliotekę wśród rodziców i w środowisku lokalnym. O wyjątkowej roli biblioteki szkolnej, jej
szczególnym miejscu w systemie edukacyjnym nikogo przekonywać nie trzeba.
Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w konkursie Biblioteka najlepszą inwestycją mieli za zadanie
przygotowanie projektu modernizacji biblioteki w swojej szkole. Proponowane zmiany dotyczyły adaptacji i wyposażenia
wnętrza na potrzeby nowoczesnej biblioteki, estetyki i ergonomii pomieszczeń, aktualizacji zbiorów bibliotecznych. Poziom
prac konkursowych był bardzo wysoki. Wszystkie w sposób
niezwykle rzetelny przedstawiały aktualny stan biblioteki, miały dobrze przygotowaną wizualizację oraz kosztorys proponowanych zmian, co daje szansę na ich wprowadzenie w danej
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szkole. Tak duża świadomość oraz ogromna wiedza na temat
funkcjonowania biblioteki, tylko potwierdza jak niezwykle
ważną rolę ona pełni w życiu uczniów.
Ponieważ przedstawiciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości brał udział w ocenie prac konkursowych szkół ponadgimnazjalnych, z tym większą przyjemnością przedstawiamy
laureatów:
I miejsce zajęła Justyna Malinowska, XXXI Liceum Ogólnokształcące (opiekunowie: p. Izabela Czapnik-Tokarska,
p. Justyna Potbralska-Fudała),
II miejsce - Aleksandra Tylak i Adrianna Szymkowiak, XXX
Liceum Ogólnokształcące (opiekunowie: p. Dorota Wiechno,
p. Izabela Kruszewska)
III miejsce – Angelika Chrzanowska, VIII Liceum Ogólnokształcące (opiekun : p. Monika Kowalska)
(więcej informacji na stronie :
www.facebook.com/ONTI.LCDNiKP
Na gali finałowej 18 kwietnia 2013 roku spotkają się
laureaci konkursu, przedstawiciele instytucji wspierających
ideę festiwalu i osoby, które objęły patronatem to wyjątkowe
przedsięwzięcie.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów !
(KKurczaba)
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BIBLIOTEKA
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.

W

kwietniowym wydaniu Biuletynu z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowsze publikacje Urzędu Statystycznego w Łodzi, które otrzymujemy regularnie w ramach wieloletniej
współpracy. Chcemy także Państwa zainteresować wydawnictwami Komisji Europejskiej, które
wkrótce będą dostępne w Fundacji.
„Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 202012, (wersja polsko – ang.), Urząd Statystyczny w Łodzi,
Łódź 2012.
„Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną
edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego –
najważniejszej zbiorczej publikacji Urzędu, prezentującej
zestaw informacji charakteryzujących poziom życia mieszkańców i potencjał ekonomiczny województwa oraz zachodzące w nim zmiany.
Rocznik składa się z obszernego zestawu tablic statystycznych zgrupowanych w 23 działach tematycznych, z których
każdy poprzedzony został uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia metodyczne. Uzupełnienie stanowią tablice
przeglądowe charakteryzujące województwo łódzkie na tle
kraju oraz w latach 2000, 2005-2011, a także ilustracje
graficzne w postaci wykresów, prezentujących wybrane
zjawiska.
Zastosowana przez wszystkie urzędy statystyczne ujednolicona formuła umożliwia dokonywanie porównań międzywojewódzkich. (…).
(ze Wstępu, dr Piotr Ryszard Cmela, Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Łodzi)
„Województwo Łódzkie 2012 – podregiony, powiaty,
gminy” (wersja polsko – ang), Urząd Statystyczny w Łodzi,
Łódź 2012.
„Opracowanie prezentuje obszerny zestaw danych o województwie łódzkim w przekroju przestrzennym i stanowi
dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2012”. Dane charakteryzujące poszczególne jednostki
podziału terytorialnego w przekroju obowiązującym od
1 stycznia 2008r. podregiony (NTS 3), powiaty (NTS 4)
oraz gminy (NTS 5), zgodnie z porządkiem zastosowanym
w roczniku statystycznym, zgrupowano w czternastu dzia-

łach tematycznych. Prezentowane dane wzbogacone zostały o podstawowe wyniki przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, charakteryzujące ludność województwa, jej źródła utrzymania
i warunki mieszkaniowe. Uzupełnienie publikacji stanowią
tablice przeglądowe prezentujące województwo od 2000 r.,
uwagi metodyczne oraz kartogramy ilustrujące zmienność
zjawisk w ujęciu przestrzennym.”
(ze Wstępu, dr Piotr Ryszard Cmela, Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Łodzi)
„Statystyka Łodzi 2012”, (wersja polsko – ang.), Urząd
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2012
„.Opracowanie stanowi statystyczny portret miasta nakreślony za pomocą wybranych charakterystyk liczbowych
i wskaźników opisujących zjawiska demograficzne, społeczne i gospodarcze. W tegorocznej edycji publikacji, utrzymany został dotychczasowy układ zarówno merytoryczny,
a więc wybrane wskaźniki i charakterystyki liczbowe, jak
i redakcyjny podział na trzy części.
W części pierwszej zestawiono najważniejsze informacje
statystyczne charakteryzujące Łódź począwszy od 1975 r. do
2011r.
Część druga zawiera szczegółowy zbiór danych charakteryzujących poszczególne dziedziny życia gospodarczego
i społecznego miasta w ostatnich latach. Ze względu na
2-letni cykl wydawniczy, dane statystyczne prezentowane
w tej części dotyczą lat 2010 i 2011.
W części trzeciej Łódź przedstawiono na tle największych
miast.(…)
(Ze Wstępu, dr Piotr Ryszard Cmela, Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Łodzi)
Poza wydaniem książkowym, wszystkie publikacje dostępne
są na płycie CD oraz na stronie internetowej Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl/lodz
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„How to support SME Policy from Structural Funds, European Commission, Brussels/Belgium 2012
To pierwsze cztery tomy serii przewodników „Jak wspierać MSP z funduszy strukturalnych”.
SBA (Small Busines Act), Karta Małego Biznesu określa wiele inicjatyw, które należy podjąć w celu wspierania
działalności MŚP. Wdrożenie tych inicjatyw jest często hamowane przez brak dostępnych środków finansowych.
Ta seria przewodników przedstawia konkretne inicjatywy dla wielu obszarów działalności MŚP. Pomocą w ich
wdrażaniu mogą być fundusze strukturalne UE na poziomie regionalnym. Seria obejmuje praktyczną pomoc i doradztwo na temat właściwego wykorzystania funduszy strukturalnych na szczeblu regionalnym.
Przewodniki będą dostępne w 19 wersjach językowych do pobrania ze strony internetowej http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sme/regional-sme-policies.
Na stronie znaleźć można inne materiały referencyjne, takie jak raporty, przykłady dobrych praktyk oraz szablony
wniosków projektowych, które zostały zatwierdzone w przeszłości. Strona traktowana jest jako zbiór otwarty i będzie uzupełniana o nowe dokumenty.
(KKurczaba)

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
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