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Polska w Unii Europejskiej
w statystyce
Anna Jaeschke
W latach 2004-2018, przypadających na czas członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zmienił się jej statystyczny obraz oraz relacje do
przeciętnych wartości wskaźników charakteryzujących Wspólnotę. Zmiany nastąpiły we wszystkich obszarach społecznych i gospodarczych,
a najbardziej interesujące dotyczą sytuacji demograficznej, warunków życia mieszkańców, rynku pracy, jakości kapitału ludzkiego mierzonej
poziomem wykształcenia i uczestnictwem w procesie edukacji, infrastruktury, w tym szczególnie infrastruktury transportowej, społeczeństwa
informacyjnego, a także wskaźników makroekonomicznych.
Procesy ludnościowe
W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy Polski stanowili około 8% ogółu mieszkańców Wspólnoty. W kolejnych
latach udział ten obniżył się nieznacznie, jednak Polska nadal zajmuje 6 pozycję wśród krajów UE pod względem liczby mieszkańców. W ciągu
minionych piętnastu lat zaszły w Polsce istotne zmiany, w strukturze ludności, zapoczątkowane w latach wcześniejszych, spowodowane przede
wszystkim niskim współczynnikiem dzietności oraz wydłużeniem przeciętnego trwania życia. Największa dynamika zmian dotyczyła najstarszej
grupy wieku – 65 lat i więcej. Odsetek tej grupy w całej populacji wzrósł z 13,0% w 2004 r. do 16,6%. Tym samym wzrósł współczynnik obciążenia demograficznego osobami starymi, do 25,0% (o 5,2 p. proc. w stosunku do roku 2004). Na 100 osób w wieku produkcyjnym
w 2004 r. przypadały w Polsce 24 osoby w wieku 65 lat i więcej, a w 2017 r. już 34 osoby. Proces postępującego starzenia się ludności dotyczy
całej Unii Europejskiej. Odsetek osób starych kształtuje się tu na poziomie 19,4%, a przeciętny współczynnik obciążenia osobami w wieku 65 lat
i więcej - 28,8% i wzrósł w omawianych latach o 3,6 p. proc.
Polska na tle Wspólnoty charakteryzuje się ponadto niskim współczynnikiem dzietności, który co prawda wzrósł z 1,23 w 2004 r. do 1,36
w 2017 r., przy przeciętnej w Unii Europejskiej odpowiednio 1,50 i 1,58, ale nadal nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń.
Polska, pomimo trudnej sytuacji ludnościowej, na tle Unii Europejskiej jest krajem demograficznie młodym: mediana wieku w latach
2004-2017 wzrosła z 36,5 do 40,6 lat, podczas gdy przeciętna dla UE już w roku 2014 kształtowała się na poziomie 41,9 lat. Średnie trwanie
życia w Polsce wydłużyło się o ponad cztery lata i pomimo tak wyraźnego wzrostu – wyższego niż przeciętnie w UE, nadal żyjemy krócej niż
przeciętny mieszkaniec Wspólnoty o około 3 lata.
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Wykres 1. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn i kobiet
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Z danych dla poszczególnych krajów wynika, że im krótsze trwanie życia, tym dysproporcje wśród płci są większe. I tak kobiety żyją
w Polsce ponad 8 lat dłużej niż mężczyźni, podczas gdy w całej UE różnica ta wynosi około 6 lat. Nadumieralność mężczyzn w mniejszym
stopniu spowodowana jest czynnikami biologicznymi, a w większym - kulturowymi, tj. głównie niedostateczną dbałością o własne zdrowie.
Warunki życia
Przeciętne trwanie życia w zdrowiu w Polsce w populacji kobiet kształtuje się na poziomie 62,9 lat i 59,2 lat w populacji mężczyzn, wobec
przeciętnych dla Wspólnoty odpowiednio 61,9 lat i 61,3 lata. Przytoczony wskaźnik stanowi jeden z elementów pomiaru jakości życia mieszkańców, jednak podstawę tej oceny stanowią przede wszystkim wskaźniki charakteryzujące ich sytuację dochodową. Wart odnotowania jest spadek
udziału wydatków na żywność w Polsce o 2,8 p. proc., do poziomu 17,1%. W całej Unii Europejskiej również nastąpił spadek, o 0,2 p. proc., ale
odsetek tej grupy wydatków w ogólnej kwocie wydatków gospodarstw domowych nadal jest znacznie niższy niż w Polsce (12,2%) W strukturze
wydatków niezmiennie dominują wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, stanowiąc w Polsce 26,5% ogółu wydatków gospodarstw domowych (27,1% w 2004 r.).W skali Unii Europejskiej udział tej grupy wydatków jest znacznie wyższy i kształtuje się na poziomie 29,8%.
Polska, pomimo znaczącego wzrostu wynagrodzeń i świadczeń społecznych w ostatnich latach, nadal sytuuje się w grupie państw członkowskich o wysokim poziomie zagrożenia ubóstwem. Wskaźniki charakteryzujące zjawisko ubóstwa są co prawda nieco niższe niż przeciętne dla
UE, np. wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce wynosi 17,0%, średnio w UE 17,2% - ale przy znacznej rozpiętości wartości
wskaźnika.
Jednym z kluczowych wskaźników służących do monitorowania sytuacji bytowej i warunków życia mieszkańców krajów Wspólnoty jest
wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, określający zdolność do zaspokojenia wybranych potrzeb, uznawanych w warunkach europejskich
za podstawowe. Polska należy do grupy państw o najgłębszym spadku poziomu tego wskaźnika, z 33,8% w 2004 r. do 10,4%, nadal jednak
odsetek osób deklarujących problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb w Polsce jest wyższy niż średnia unijna (8,9%). Pomimo trudnej
na tle przeciętnej dla ogółu krajów członkowskich sytuacji dochodowej, Polacy częściej deklarują ogólne zadowolenie z życia – 7,3% ogółu,
przy przeciętnej dla UE 7,0%.
Kapitał ludzki
Warunkiem poprawy jakości życia jest odpowiednio wysoki poziom kapitału ludzkiego, zwiększający szanse na zatrudnienie i wykonywanie
bezpiecznej i dobrze płatnej pracy. Jednym z kluczowych elementów monitorowania stanu kapitału ludzkiego jest obserwacja zjawiska wczesnego porzucania nauki. Sytuacja młodzieży niekontynuującej nauki jest – w wyniku niższych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, trudna na
rynku pracy, co z kolei rodzi różnorodne konsekwencje społeczne. Wskaźnik osób niekontynuujących nauki na tle Unii Europejskiej kształtuje
się w Polsce korzystnie – 5,4% wobec 10,5%. W wielu krajach unijnych w ostatnich latach zmniejszył się odsetek osób porzucających edukację
(w 2004 r. średnia dla UE wyniosła 15,3%), a w Polsce w całym okresie był stabilny i oscylował wokół 5%. Natomiast odsetek osób młodych
niepracujących, nie uczących się i nie dokształcających się (NEET) w Polsce kształtuje się na poziomie zbliżonym do przeciętnego dla Unii
Europejskiej – 12,0% ogółu młodzieży w wieku 15-24 lata.
O jakości kapitału ludzkiego świadczy również odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie. Prawie 40% mieszkańców UE w tej grupie wieku posiada co najmniej wykształcenie licencjackie (26,8% w 2004 r.). Począwszy od 2009 r. poziom tego wskaźnika
w Polsce przewyższa średnią unijną. W 2004 r. 20,9% młodych Polaków legitymowało się wyższym wykształceniem, a w 2017 r. już prawie
46% i Polska należała do trzech państw UE o najwyższym wzroście wskaźnika. Obserwuje się natomiast niższe, na tle Unii Europejskiej, zaangażowanie dorosłych Polaków w proces edukacji. Dodatkowo, aktywność edukacyjna dorosłych od kilku lat w Polsce słabnie i kształtuje się na
poziomie 4,0%, wobec 10,7% średnio w krajach Wspólnoty.
Rynek pracy
W minionych piętnastu latach korzystne zmiany nastąpiły na polskim rynku pracy: systematycznie rósł wskaźnik zatrudnienia, a zjawisko
bezrobocia ulegało stopniowemu ograniczeniu. W 2004 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w Polsce kształtował się na poziomie
51,9%, przy średniej dla krajów unijnych 62,7%. W następnych latach Polska znalazła się wśród krajów o najwyższym wzroście zaangażowania
zawodowego, w wyniku czego wskaźnik zatrudnienia w 2017 r. ukształtował się na poziomie 70,9%, przy średnim w UE 72,1%. Jednocześnie,
co warte odnotowania, początkowo bardzo niski w Polsce poziom wskaźnika zatrudnienia osób starszych, w grupie wieku 55-64 lata, pomimo
najszybszego wzrostu wśród krajów unijnych (o 15 p. proc.) ukształtował się na poziomie 42,5%, a więc w dalszym ciągu poniżej średniej w UE
(51,8%).
Polska przystępowała do Unii Europejskiej z bardzo wysokim natężeniem bezrobocia – 19,0%, przy przeciętnym w UE na poziomie 9,2%.
W kolejnych latach stopa bezrobocia w Polsce wyraźnie spadała, podczas gdy w wielu krajach europejskich problem bezrobocia narastał. Nadal
w krajach UE niemal co 15 osoba aktywna zawodowo poszukuje pracy, podczas gdy w Polsce co 20.
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Wykres 2. Stopa bezrobocia w Polsce według BAEL (dane średnioroczne)
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
W skali Polski problemem rynku pracy jest zjawisko bezrobocia długotrwałego. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż rok, to osoby,
których szanse na wejście na rynek pracy bądź ponowną aktywizację zawodową z upływem czasu są coraz mniejsze. W zestawieniu z innymi
krajami Wspólnoty stopa bezrobocia długotrwałego w Polsce jest o około 4 p. proc. niższa i systematycznie spada, podczas gdy w wielu krajach europejskich podlega tendencji wzrostowej.
Infrastruktura
W latach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej znacznej rozbudowie i modernizacji uległa infrastruktura komunalna i transportowa.
O prawie ¼ wzrosła długość sieci kanalizacyjnej, do poziomu 156,8 tys. km, w wyniku czego zwiększyła się relacja długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej z 42,3% do 52,0%. Znacznie wzrósł również odsetek ludności korzystającej z nowoczesnych oczyszczalni ścieków
– o 10 p. proc., do poziomu 52,1%. Najbardziej spektakularne zmiany odnoszą się jednak do infrastruktury drogowej. W 2004 r. w Polsce długość dróg ekspresowych i autostrad wynosiła 784 km, w tym 562 km autostrad. W końcu 2017 r. długość dróg najlepszej jakości wzrosła czterokrotnie, do poziomu 3405 km, w tym długość autostrad zwiększyła się do 1637 km, a gęstość na 100 km2 wzrosła z 2,51 do 5,24 km. Jednocześnie wyraźnie poprawiła się dostępność transportowa dużych ośrodków miejskich: w 2006 r. drogi ekspresowe łączyły 6 miast wojewódzkich, w 2017 r. – 12. Pomimo dynamicznie rozwijającej się sieci dróg – Polska należy do grupy krajów o najwyższym wzroście wskaźnika
gęstości dróg, zarówno dróg ekspresowych jak i autostrad jest nadal mniej niż w większości krajów europejskich.
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Wykres 3. Długość autostrad w Polsce
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Społeczeństwo informacyjne. Badania naukowe i innowacyjność
W ostatnich latach w Polsce, jak i w większości krajów europejskich, mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem poziomu dostępności
i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i wzrostem kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W Polsce
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udział przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu wzrósł z 70,0% w 2006 r. do poziomu 95,0%. Nadal jednak jesteśmy krajem o relatywnie niskim poziomie tego wskaźnika – średnia unijna kształtuje się na poziomie ponad 97%. Warto jednak dostrzec, że
dystans jaki dzielił Polskę od przeciętnej dla Wspólnoty zmniejszył się w obserwowanych latach o 4 p. proc. W 2004 r. zaledwie 26% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu i na tle krajów członkowskich wypadaliśmy bardzo niekorzystnie. W następnych latach
odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu systematycznie wzrastał, do poziomu 82%, w tym 77% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu szerokopasmowego. Wskaźnik ten jednak nadal jest niższy od średniej Unii Europejskiej o około 7 p. proc. Ponad
74% gospodarstw domowych w Polsce regularnie korzysta z internetu, podczas gdy w całej Wspólnocie – 81%.
Pozycję i konkurencyjność polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich, poza stopniem rozwoju nowoczesnych technologii, wyznacza szereg mierników w obszarze innowacyjności i działalności naukowo-badawczej.
Nakłady na działalność innowacyjną w relacji do PKB w Polsce kształtują się na poziomie 2,10% i po początkowym wzroście, w ostatnich
latach podlegają tendencji spadkowej. Ponadto, Polska zaliczana w UE do grupy państw umiarkowanych innowatorów, zajmuje w niej odległą
pozycję, a zmiany wskaźnika innowacyjności nie skracają dystansu do średniej unijnej.
O rozwoju innowacyjności decyduje stan działalności naukowo-badawczej. Pomimo pozytywnych zmian w tej sferze, Polska znacznie
odbiega od liderów wśród krajów europejskich. Nakłady na B+R w relacji do PKB w zrosły z 0,56% w 2004 r. do 0,95% w 2017 r., wobec
średniej unijnej na poziomie 2,10% (1,70% w 2004 r.). Przy znacznej rozpiętości wskaźnika w poszczególnych krajach Wspólnoty, Polska
przesunęła się z 24 na 20 pozycję. Udział pracowników naukowo-badawczych w ogólnej liczbie pracujących w Polsce, pomimo wzrostu
z 0,66% w 2006 r. do 0,93% w roku 2015, nadal utrzymuje się na poziomie niższym niż średni Unii Europejskiej, który kształtuje się na poziomie 1,4%.
Miarą transferu wiedzy do gospodarki, poprzez komercjalizację wyników badań naukowych i wdrożenia, jest statystyka ochrony własności
przemysłowej. Zarówno w przypadku zgłoszeń wynalazków, jak i udzielonych patentów, obserwuje się w Polsce korzystną tendencję wzrostową. W porównaniu z 2004 r. liczba zgłoszeń wynalazków wzrosła o blisko 46%, do poziomu prawie 4 tys. Liczba przyznanych patentów
w 2017 r. wyniosła 2,8 tys., tj. ponad trzykrotnie więcej niż w 2006 r.
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Wykres 4. Wynalazki zgłoszone i udzielone patenty podmiotów krajowych w Polsce
Źródło: Nauka i technika w 2006 r., Nauka i technika w 2016 r., Nauka i technika w 2017 r., GUS

Na tle krajów Wspólnoty nadal jednak Polska wypada niekorzystnie. Liczba zgłoszonych wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w 2014 r. była w Polsce prawie siedmiokrotnie niższa niż średnia unijna, a wynalazki z Polski
stanowiły zaledwie 1,1% wszystkich zgłoszeń z krajów UE.
Gospodarka
W latach 2004-2017 polską gospodarkę cechowało relatywnie szybkie tempo rozwoju. Produkt krajowy brutto w tym okresie podwoił się
i był to jeden z korzystniejszych wyników w Unii Europejskiej. Udział Polski w produkcie UE zwiększył się w tym czasie z około 2%
do ponad 3%.
Wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w PPS (standardzie siły nabywczej) w relacji do średniej unijnej, pomimo znacznego
wzrostu, lokuje jednak Polskę w grupie krajów zajmujących najniższe pozycje. Zarówno w roku 2006 (wartość wskaźnika równa 50%), jak
i w 2017 (73%) Polska zaliczana była do regionów mniej rozwiniętych, tj. takich, w których PKB na 1 mieszkańca nie przekracza 75% przeciętnej dla Unii Europejskiej.
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POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ W STATYSTYCE

Do oceny kondycji gospodarki służy również obserwacja skłonności do inwestowania. W Polsce stopa inwestycji w latach 2006-2014 pozostawała na względnie stabilnym poziomie, oscylując wokół 20%, następnie, zgodnie z tendencją charakterystyczną dla większości krajów
UE, skłonność do inwestowania osłabła (17,7%). Niemniej jednak pod względem poziomu stopy inwestycji Polska osiągnęła w 2014 r. 14
lokatę wśród krajów członkowskich, wobec 25 w roku 2006 r.
Przytoczone dane dowodzą, że w latach obecności w UE w Polsce dokonał się postęp cywilizacyjny. W wielu dziedzinach zmniejszony
został dystans dzielący nas od czołówki Europy, na co niewątpliwie wpłynęły pozyskane fundusze, ale również jasno wytyczone cele, wpisujące się w cele wskazane w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim.
Literatura:
W drodze do spójności. Polskie regiony 2007-2013, GUS, Warszawa 2016
Polska w Unii Europejskiej 2004-2014. GUS, Warszawa, 2014
Polska w Unii Europejskiej 2018, GUS, Warszawa 2018
Rocznik Demograficzny 2018, GUS, Warszawa 2018
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku, GUS, Warszawa 2018
Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa, 2007
Nauka i technika w 2016 r., GUS, Warszawa, 2018
Nauka i technika w 2017 r., GUS, Warszawa, 2019
Infografika – 15 lat Polski w Unii Europejskiej, GUS, www.stat.gov.pl
Bazy danych GUS: Strateg, Bank Danych Lokalnych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy.
www.stat.gov.pl
Autor: Anna Jaeschke
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych
Urząd Statystyczny w Łodzi

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
W każdą środę, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Europejska kampania przeciw dyskryminacji
w miejscu pracy

Komisja Europejska (DG EMPLOYMENT) uruchomiła z początkiem maja br. kampanię przeciw dyskryminacji w miejscu pracy. Będzie
ona miała dwa wymiary:
 ogólnoeuropejski, polegający na informowaniu obywateli UE o ich prawach w odniesieniu do zachowań dyskryminacyjnych,
 skierowany do wybranych krajów (w tym do Polski), dotyczący dostępności miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Pierwszym wydarzeniem kampanii jest warsztat „Dyskryminacja w pracy - Jak wdrażać rozsądne środki zaradcze”, zaplanowany na
15 maja br. w Brukseli. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, pracodawców, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Celem spotkania będzie wymiana poglądów na temat właściwego zorganizowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Najlepsze przykłady i doświadczenia pracodawców w tej dziedzinie, w tym też napotykane trudności i oczekiwane rozwiązania, zostaną opublikowane w formie broszury, która będzie dystrybuowana na obszarze UE pod koniec kampanii.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatu - do pobrania z naszej strony:
http://www.frp.lodz.pl/europejska-kampania-przeciw-dyskryminacji-w-miejscu-pracy-warsztat-15-maja-2019r-bruksela/
KK

KONSULTACJE PRAWNE
Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego
w każdy czwartek, w godzinach 1500-1630 w siedzibie Fundacji.
Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67
lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl
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Nowe rozdanie preferencyjnych pożyczek

Przedsiębiorcy, których projekty z różnych powodów nie kwalifikują się do dofinasowania w formie dotacji ze środków Unii Europejskiej
mogą uzyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Program JEREMIE 2 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej,
z Regionalnego Programu Operacyjnego i przeznaczony na udzielanie przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek. Pożyczki mają szereg zalet.
Przede wszystkim okres oczekiwania na środki jest dużo krótszy niż w przypadku dotacji, których przyznanie może się wydłużyć do nawet
8 miesięcy. Procedury związane z rozliczeniem pożyczki, w porównaniu do dotacji, również są uproszczone.
Pożyczek z programu JEREMIE 2 w województwie łódzkim udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przy ul. Tuwima 22/26
w Łodzi. Wnioski o pożyczkę można składać od 6 maja 2019 r.
Pożyczkę będzie można przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. prace budowlane, zakup
maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania. Na preferencyjne warunki mogą liczyć przedsiębiorcy działający
w branżach wskazanych jako regionalne inteligentne specjalizacje, prowadzący działalność gospodarczą na obszarach strategicznej interwencji,
na terenach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, na obszarach wiejskich, realizujący projekty uwzględniające technologie informacyjno-komunikacyjne. Preferencje mogą mieć formę wydłużenia okresu spłaty pożyczki, wydłużenia karencji w spłacie lub obniżeniu oprocentowania.
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. Inwestycja realizowana ze środków pożyczki musi być zlokalizowana na terenie województwa.
Minimalna kwota pożyczki to 5 tys., maksymalna - 1,5 mln zł. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od okresu spłaty.
Pożyczki spłacone do 12 miesięcy są oprocentowane 0,25% w skali roku, do 24 miesięcy oprocentowanie wynosi 0,5%, do 60 miesięcy oprocentowanie wzrasta do 0,75%. Przy okresie spłaty powyżej 5 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,97% w skali roku (maksymalny okres
spłaty pożyczki wynosi 10 lat). Powyższe oprocentowanie dotyczy pożyczki inwestycyjnej. Oprocentowanie pożyczki obrotowej wynosi od
4,47% w skali roku.
Oprocentowanie pożyczki dla mikrofirm typu start-up, ubiegających się o pożyczkę do 70.000 zł, przy okresie spłaty pożyczki do 36 miesięcy, wynosi 0,75 % w skali roku (niezależnie od tego czy cel pożyczki ma charakter inwestycyjny czy obrotowy). Przy okresie spłaty pożyczki powyżej 36 miesięcy od 6,87% w skali roku.
Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie we wniosku odpowiednich zabezpieczeń spłaty. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia są np.: hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obowiązkowe),
poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej, zestaw rejestrowy wraz z cesją praw, gwarancja bankowa lub firmy ubezpieczeniowej, cesja
należności z tytułu sprzedaży produktów lub usług, zastaw na środkach pieniężnych na rachunku bankowym/papierach wartościowych wraz
z ich blokadą i pełnomocnictwem do rachunku.
Szczegółowe warunki uzyskania pożyczki można znaleźć na stronie internetowej: http://larr.pl/jeremie2pr .
Zapraszamy do ośrodka Enterprise Europe Network na konsultacje z zakresu finansowania działalności gospodarczej oraz do udziału
w naszych seminariach i konferencjach.
Źródło:
http://larr.pl/jeremie2pr
ŁK

1
2

Karta preferencji stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem, http://larr.pl/jeremie2pr (dostęp: 30.04.2019 r.).
Tabela Oprocentowania Pożyczki obowiązuje od 06.05.2019 r., http://larr.pl/jeremie2pr (dostęp: 30.04.2019 r.).
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Spotkanie krajowe Enterprise Europe Network
i konferencja pt.
Na progu Wieloletnich Ram Finansowych.
Europejskie Horyzonty Sieci
Łódź, 15–16 maja 2019 r.

Konferencja pod honorowym patronatem:

Po raz pierwszy w 10-letniej historii krajowe spotkanie Sieci odbędzie się w Łodzi. Gospodarzem będzie Ośrodek Enterprise Europe
Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na pierwszy dzień zaplanowano konferencję, poświęconą strategicznemu przeglądowi działań Sieci. Wezmą w niej udział przedstawiciele
Komisji Europejskiej (DG GROWTH), Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), agencji zarządzającej Siecią
z ramienia Komisji Europejskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Departament MŚP), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz reprezentanci 30 polskich ośrodków sieci (ok. 70 osób).
Celem spotkania jest przygotowanie założeń działania Sieci w latach 2020-2021, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami polskich
ośrodków EEN. Program tego dwudniowego wydarzenia obejmuje również sesje warsztatowe poświęcone teorii i praktyce działań Sieci, organizacji świadczonych usług oraz prezentacji dobrych praktyk i studiów przypadku.

KK
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Nowe podejście do usług Enterprise Europe Network –
model „Hub & Spoke”
Strategiczna wizja działania sieci na lata 2020 – 2021 zakłada skoncentrowanie się na kliencie i zacieśnienie współpracy ośrodków danego
konsorcjum, tak aby klient otrzymał pełny zakres usług oferowanych przez Sieć. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia stopnia innowacyjności i umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), lepszego dostosowania firm do wyzwań na Jednolitym Rynku
UE, w tym możliwości lepszego dostępu do finansowania.
To zorientowane na klienta podejście opisuje model „Hub & Spoke” (system piasta - szprychy), zakładający istnienie węzła transportowego (hubu) oraz zasilających go promienistych linii transportowych (szprych). Model sprawdza się w branży transportu i logistyki. Wraz z ideą
„podróży klienta” (patrz obrazek) opisuje łańcuch usług prorozwojowych oferowanych przez Sieć.
Grupy docelowe usług Sieci:
 MŚP, w tym w szczególności posiadające potencjał do umiędzynarodowienia oraz prowadzenia działalności innowacyjnej,
 organizacje przedsiębiorców oraz organizacje biznesowe,
 klastry i organizacje o zbliżonym charakterze,
 instytucje naukowe oraz szkoły wyższe,
 organy administracji centralnej i lokalnej.

KK
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www.frp.lodz.pl/een

Substancje chemiczne
zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego

DNI OTWARTE
regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ambasadora Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

23 kwietnia – 10 maja 2019 r. godz. 900 – 1630
W programie m.in.:
 wystawa plakatów o tematyce bhp
 dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy stosowaniu substancji chemicznych, w tym materiały Kampanii EU-OSHA Substancje niebezpieczne
pod kontrolą

 konsultacje adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, 24.04, 8.05, godz. 1400-1600
 konsultacje radcy prawnego, 25.04, 2.05, 9.05, godz. 1500 - 1630
 projekcje filmów dotyczących zagrożeń w pracy i zapobieganiu im
 dyskusje i wymiana doświadczeń

Udział bezpłatny
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Łódź, ul. Piotrkowska 86, tel. 42 630 36 67
Na konsultacje prawne należy się umówić telefonicznie.
Wydarzenie z okazji obchodów
Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

i

Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
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BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE
http://osha.europa.eu/pl

Kampania 2018-2019

https://healthy-workplaces.eu/pl

Szkolenie z zakresu środków ochrony indywidualnej
w pracy z chemikaliami
Zapraszamy na szkolenie z zakresu środków ochrony indywidualnej w pracy z chemikaliami, które odbędzie się 22 maja 2019 r. w siedzibie CIOP-PIB, Warszawa, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.
Więcej informacji: https://www.ciop.pl/
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https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/our-story

Raport Bezpieczeństwo i higiena pracy kluczowym
elementem przyszłości rynku pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO - International Labour Organisation) przygotowała raport, który przedstawia 100 lat doświadczeń dotyczących ochrony życia oraz inicjatyw na rzecz bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.
Pierwszy rozdział raportu ma charakter historyczny, przedstawia kolejne etapy działań w celu zmniejszenia ryzyka w pracy, w tym wypadków związanych z pracą i budowania świadomości w tej dziedzinie.
Druga część raportu dotyczy zmian wynikających z organizacji pracy (m.in. pracy na odległość, w tym poprzez platformy internetowe,
elastyczne/niestandardowe formy zatrudnienia), rozwoju technologii (m.in. automatyzacji, procesów sterowanych komputerowo, zastosowania
robotów, nanotechnologii), zmian klimatycznych i środowiska naturalnego, zmian demograficznych (młodzi pracownicy i starzejąca się siła
robocza, kobiety na rynku pracy, migracje), różnic w poszczególnych krajach.
Rozdział trzeci mówi o przyszłych wyzwaniach, ale również możliwościach poprawy bezpieczeństwa i zdrowia związanego z pracą. Wskazuje następujące obszary działań: antycypowanie nowych czynników ryzyka, podejście multidyscyplinarne w zarządzaniu bhp, rozwijanie
kompetencji pracowników i pracodawców, powiązanie medycyny i bezpieczeństwa pracy ze zdrowiem publicznym, budowanie międzynarodowych standardów i innych instrumentów dotyczących bhp, zwiększenie roli rządów i partnerów społecznych oraz rozszerzanie i wzmacnianie
partnerstw.
Nad raportem pracowało ponad trzydziestu ekspertów z całego świata. Polska wersja raportu powstała we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
Więcej informacji;
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_687610/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_687610.pdf
Polska wersja raportu;
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/87252/raport-ILO-okladka-2019.pdf

Ochrona zdrowia pracowników służby medycznej
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprosił nas na konferencję Ochrona zdrowia pracowników narażonych na cytostatyki występujące w środowisku pracy szpitali w Łodzi, 16 maja 2019 r. W konferencji
wezmą udział przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Instytutu Medycyny
Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Program konferencji obejmuje:
 Ochronę zdrowia pracowników opieki zdrowotnej w perspektywie zdrowia publicznego
 Zagrożenia zdrowia występujące w środowisku pracy pracowników szpitali. Rola Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w zakresie ograniczania zagrożeń zdrowia pracujących
 Ocenę skutków zdrowotnych zawodowej ekspozycji na cytostatyki u personelu medycznego w świetle obowiązującej profilaktyki
 Zawodowe narażenie pracowników opieki zdrowotnej na cytostatyki
 Ocenę właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w
formie roztworów
 Sprzęt ochrony układu oddechowego chroniący przed cytostatykami w świetle wymagań nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/25
 Założenia europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
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OiRA (Online Interactive Risk Assessment) to zestaw bezpłatnych interaktywnych narzędzi
internetowych do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych sektorach
i zawodów.
Więcej informacji: https://oiraproject.eu/pl

OSHmail - elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
W kwietniu został opublikowany 200. numer biuletynu
Biuletyn co miesiąc 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
https://osha.europa.eu/pl/oshmail-newsletter
Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.ciop.pl
https://oiraproject.eu/pl
MKS

IP Helpdesk
Od 2019 r. Europejski IPR Helpdesk został przekształcony w Europejski IP Helpdesk. Przedstawiciele regionalnego ośrodka Enterprise
Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości są włączeni do nowej struktury, kontynuując rolę ambasadorów własności intelektualnej i jej ochronę.
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KLAZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI / PRAWNA
Europejski IP Helpdesk dostarcza bezpłatnego wsparcia pierwszego kontaktu na tematy dotyczące własności intelektualnej (IP) i ma na celu pomóc obecnym i potencjalnym beneficjentom projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz MŚP z Unii Europejskiej zarządzać ich wartościami niematerialnymi.
Europejski IP Helpdesk jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Ryku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG Grow).
Informacje dostarczone przez Europejski IP Helpdesk nie mają charakteru prawnego and doradczego i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za rezultaty jakichkolwiek działań podjętych na ich podstawie. Co więcej, informacje te nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko EASME czy Komisji Europejskiej. EASME, Komisja Europejska ani żadna z osób
działająca w ich imieniu nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie tych informacji.
© Unia Europejska (2019)
Dokument ten został przetłumaczony przez dr Małgorzatę Sikorską z ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, członka europejskiej
sieci ambasadorów IP Helpdesk. Tłumaczenia i adaptacji dokonano na podstawie dokumentów dostarczonych bezpłatnie przez Europejski IP Helpdesk, który nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub utratę treści wynikające z tego tłumaczenia lub adaptacji.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Dni Narodowego Centrum Nauki
Tegoroczna (siódma) edycja Dni NCN będzie miała miejsce w dniach 15-16 maja w Uniwersytecie Łódzkim. Wśród współorganizatorów
są również inne łódzkie uczelnie - Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Filmowa, Akademia Muzyczna im. Grażyny i
Kiejstuta Bacewiczów oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Instytut Biologii Medycznej PAN i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Program obejmuje m.in. warsztaty związane z przygotowaniem i realizacją projektów badawczych. W tym roku przewidziano także dyskusję dotyczącą rzetelności naukowej.
Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019

Konkursy Narodowego Centrum Nauki
OPUS 17
Konkurs na projekty badawcze, kierowane przez naukowca niezależnie od etapu jego kariery i posiadanego stopnia/tytułu naukowego.
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 r.
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
PRELUDIUM 17
Konkurs na projekty badawcze, kierowane przez naukowca bez doktoratu.
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 r.
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
MOZART
Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund
(Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). Konkurs jest adresowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim przygotują wspólny projekt. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Konkurs M-ERA.NET 2
M-ERA.NET 2 Call 2019 to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z dziedziny
materiałów i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się ubiegać międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej trzech zespołów
badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 18 czerwca 2019 r.
Więcej informacji:
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2019

Wyniki projektów H2020 i 7PR:
zgłoszone prawa własności intelektualnej
i publikacje naukowe
W Horizon Dashboard (Marzec 2020) przedstawiono informacje na temat praw własności intelektualnej (IPR) oraz publikacji naukowych
będących wynikiem 7 Programu Ramowego i programy Horyzont 2020. To pierwsza próba
przedstawienia danych dotyczących ok. 6 tys. wniosków o zastrzeżenia praw własności intelektualnej i ok. 300 tys. naukowych publikacji finansowanych przez badawcze programy ramowe UE.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/dashboard/190320-releasenotes_en.pdf

Konkurs Horizon Impact Award 2019
Komisja Europejska ogłosiła konkurs o nagrodę Horizon Impact. Mogą się o nią ubiegać autorzy projektów programu Horyzont 2020 i 7. Programu Ramowego, których wyniki wywołały znaczące skutki społeczne w całej Europie i poza nią.
Przewidziano 5 nagród po 10 tys. euro. Termin składania wniosków: 28 maja 2019 r.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizonimpact-award_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/
ec_rtd_horizon-impact-infographic_032019_0.pdf

Źródła:
https://www.ncn.gov.pl, https://m-era.net, http://ec.europa.eu, https://publications.europa.eu, http://www.kpk.gov.pl, https://www.euraxess.pl
https://www.iprhelpdesk.eu
MKS
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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.

Przedstawiamy wydane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nowości biblioteki
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, nr 25 wiosna 2019,
Łódź 2019
W Biuletynie zaprezentowano cykl artykułów o technice i technologii, innowacjach w edukacji, przedstawiono ważne wydarzenia edukacyjne: konferencje, spotkania, seminaria oraz Targi Edukacyjne. Opublikowano również rozmowy dyrektora ŁCDNiKP Janusza Moosa z Barbarą Kurowską – dyrektorem Muzeum Miasta Łodzi („Muzeum – edukacja przy okazji”) oraz z profesorem Jackiem Pyżalskim („Relacja jest
najistotniejsza rzeczą w edukacji”).
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BIBLIOTEKA

Elżbieta Ciepucha, Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje
społeczne i zawodowe pracowników oraz branże rozwojowe w świetle
wyników prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla
Edukacji, Analizy i Badania nr 32, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2019
W publikacji przedstawione są pogłębione rezultaty badania ankietowego pracodawców, cyklicznie realizowanego przez Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zaprezentowano aktualne informacje o zachodzących oraz prognozowanych zmianach na rynku pracy,
potrzebach i oczekiwaniach pracodawców co do kompetencji przyszłych
pracowników oraz informacje na temat losów zawodowych absolwentów.

Zawody deficytowe i kwalifikacje oczekiwane przez rynek pracy
w Polsce i województwie łódzkim w latach 2015-2018, Analizy
i Badania nr 37, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Praktycznego, Łódź 2018
Publikacja przygotowana w ramach działalności Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji przy Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Ukazano zmieniające się
trendy na krajowym i łódzkim rynku pracy pod kątem wymaganych
kwalifikacji oraz poszukiwanych zawodów,z uwzględnieniem rocznych prognoz w tym zakresie (przy wykorzystaniu informacji z czterech niezależnych źródeł).

Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski, Jaki pracownik,
jaki zawód? Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl,
Analizy i Badania nr 41, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2018
Kolejna wersja publikacji cyklicznej poświęcona charakterystyce
ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim pod kątem zapotrzebowania
na zawody i kwalifikacje dokonanej przez Obserwatorium Rynku Pracy
dla Edukacji przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jest to próba odpowiedzi na pytania w jakich obszarach gospodarki regionu łódzkiego występuje największe zapotrzebowanie na pracowników, ile wolnych miejsc pracy oferowano w poszczególnych branżach i zawodach oraz jakie wymagania stawiają pracodawcy poszukiwanym przez siebie kandydatom.

AK
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

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 referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń.

Nr Ref

Opis oferty

1.

BODE20180418001

Niemiecki start-up z Badenii-Wirtembergii opracował system monitorujący do identyfikacji
przyczyn rosnącej śmiertelności pszczół. System jest oparty na technicznym ulu wyposażonym
w wagę, solarny dach dla niezależnego źródła zasilania i ramę z czujnikami, które zbierają
dane o 32 różnych gazach, wliczając gazy toksyczne, wilgotność wewnątrz ula, temperaturę
wewnętrzną i zewnętrzną oraz dźwięk. Zainstalowany jest również GPS dla ochrony przed
kradzieżą. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucji.

2.

BRDE20180504001

Niemiecki fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem poszukuje maseczek torfowych/
błotnych. Oferowanym rodzajem współpracy jest umowa produkcyjna.

3.

BRIE20170926001

Irlandzkie laboratorium specjalizujące się w usługach testowania oraz analiz dla sektorów:
rolniczego, geotechnicznego i środowiskowego, poszukuje renomowanego partnera do przeprowadzenia badań i analiz: 1. Laboratorium badań gleby - analiza minerałów, w tym minerałów rzadko spotykanych; 2. Laboratorium badań wody - analiza minerałów. Współpraca miałaby się opierać na umowie outsourcingu lub umowie o świadczenie usług.

4.

BRNL20180306001

Holenderska firma jest ekspertem w dziedzinie pomiaru, wykrywania i tworzenia zdrowej jakości powietrza w pomieszczeniach. Oferowane produkty i usługi są najwyższej jakości. Opatentowane oczyszczacze powietrza usuwają zanieczyszczenia, takie jak np. wirusy, najdrobniejsze pyłki, alergeny, gazy czy zapachy. W związku z dynamicznym rozwojem i wzrostem
zapotrzebowania na produkty, firma poszukuje producentów gotowych nawiązać współpracę
w ramach umowy produkcyjnej lub wzajemnej umowy produkcyjnej.

5.

BRSE20180406001

Szwedzka firma, zajmująca się produkcją i sprzedażą produktów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wykonanych ze stali i stali nierdzewnej dla przemysłu budowlanego
poszukuje poddostawców do zawarcia umowy outsourcingowej. Firma istnieje w branży od
1894, a przez ostatnie 40 lat jego główna działalność dotyczyła bezpieczeństwa drogowego.
Obecnie planowane jest rozszerzenie zakresu aktywności o dostawy w przemyśle budowlanym.

6.

BOAM20180507002

Armeńska firma jest producentem wysokiej jakości obuwia. Buty wykonane są ze skóry naturalnej, futra lub wysokiej jakości skóry syntetycznej oraz innych materiałów. Firma poszukuje
pośredników handlowych w charakterze agentów handlowych, dystrybutorów lub przedstawicieli.

7.

BOAM20180508001

Armeńska firma świadczy usług turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. Firma chce rozszerzyć
usługi turystyczne i poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie
usług.

8.

BOAM20180523001

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji prażonych orzechów i migdałów dostępnych
w dwóch wariantach smakowych. Firma zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z dystrybutorami i agentami w całej Europie.

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie
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